
Estado convoca novos 
aprovados em concurso

Mortes por Covid crescem 
58% em dezembro no RN

Paulo Guedes fala em 
“flexibilizar” lei trabalhista

Fátima diz que negocia 
compra de CoronaVac

Equipe de Allyson aciona 
MP contra Rosalba Ciarlini

SEGURANÇA. 10 | Foi convocado um 
grupo de 329 candidatos aprovados 
no concurso público da Polícia Militar 
do RN para formação de 2ª turma

PANDEMIA. 8 | Subida acontece após 
alta expressiva no número casos 
confirmados da doença ao longo 
das últimas semanas

MEDIDA. 3 | Ministro da Economia 
defendeu flexibilizar a legislação 
trabalhista para atender aos 
vulneráveis depois da pandemia

PANDEMIA. 4 | Articulação do Governo 
do Estado acontece enquanto 
Governo Federal demora em adotar 
providências para garantir vacinação

MOSSORÓ. 6 | Equipe de transição 
alega que atual prefeita não 
repassou informações sobre ações, 
projetos e programas
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MEDICAMENTOS PERDEM A 
VALIDADE E VÃO PARAR NO LIXO

SAÚDE. 5 | Centenas de medicamentos lacrados foram parar no lixo por causa da validade vencida em Parelhas, na região Seridó. Entre os remédios, estão vários de controle 
especial, usados para tratamento de transtornos psiquiátricos, além de colírios, remédios para controle de pressão alta e até inúmeros frascos de zinco quelato, usado para tratar a 
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Liderança robusta do segmen-
to do comércio e serviços, o 
presidente da federação do 

setor do Rio Grande do Norte (Fe-
comércio), Marcelo Queiroz, é uma 
bússola sempre que o mar anda 
revolto, como agora.

A pandemia deixou em franga-
lhos milhares de negócios, quando 
esses não fecharam as portas defi-
nitivamente, e tudo isso vem me-
recendo a reflexão de dirigentes 
como Queiroz diante de um 2021 
que reserva os maiores desafios.

Com a iminência de uma va-
cinação em massa e de um oce-
ano de incertezas ligadas ao fim 
do auxílio emergencial, o Agora 
RN conversou nesta terça-feira 
8, sobre o futuro imediato, com 
o presidente da Fecomércio RN. 
Confira:

Agora RN - Como estamos ter-
minando o ano do ponto de vista 
do comércio, dos serviços e do 
turismo do RN e quais as perspec-
tivas para 2021?

Marcelo Queiroz - Olha, po-
demos dizer que estamos termi-
nando o ano um pouco melhores 
do que imaginávamos quando 
estávamos no auge da pandemia. 
Já há sinais muito claros de recu-
peração, mas ainda há um cami-
nho muito longo a percorrer.

Agora RN - Efetivamente, co-
mo o senhor recontaria este ano 
tão atípico?

Marcelo Queiroz - Para 
começar, quando analisamos as 
vendas do comércio potiguar, ti-
vemos, entre os meses de abril e 
julho, perdas que somam cerca de 
R$ 900 milhões. A partir de agosto 
começamos a registrar cresci-
mento e, entre agosto e setembro 
(último dado oficial disponível), 
recuperamos R$ 182 milhões.

Agora RN - Qual a expectativa 
agora?

Marcelo Queiroz - Nossa 
expectativa é que em outubro e 
novembro tenhamos consegui-
do recuperar mais uns R$ 200 
milhões (os números oficiais, do 
IBGE, ainda não foram divulga-
dos). Mesmo assim, ainda tería-
mos mais de R$ 500 milhões em 

vendas perdidas ao longo do ano, 
um volume que certamente não 
teremos condições de recuperar 
apenas em dezembro. Isso só 
seria possível se emplacássemos 
um crescimento da ordem de 
25% nas vendas apenas no últi-
mo mês do ano, algo praticamen-
te impossível.

Agora RN - E o setor de servi-
ços, qual o cenário?

Marcelo Queiroz - O setor 
de serviços, por sua vez, vem na 
mesma toada. O turismo, por 
exemplo, é um dos segmentos 
que mais nos preocupa. Toma-
mos várias medidas. Somente 
em cursos específicos para ca-
pacitar empreendedores e cola-
boradores deste segmento, nós 
oferecemos cerca de 1.500 vagas 
gratuitas, além de termos traba-
lhado, junto com o Governo do 
Esatdo, na elaboração do Plano 
de Retomada do Turismo para 
ajudar na recuperação. Mas este 
é um setor que depende direta-
mente da percepção das pessoas 
em relação a se sentirem seguras 
diante da doença.

Agora RN - Está dando certo?
Marcelo Queiroz - Mesmo 

com o RN tendo conseguido, 
de maneira pioneira e graças à 
nossa parceria com o Governo e 

outras entidades do trade, um se-
lo que atesta sermos um destino 
com excelência em biosseguran-
ça, o que temos visto é que ainda 
não há uma retomada plena. A 
Covid-19 continua sendo um li-
mitador poderoso para isto. Para 
2021, nossa expectativa é de se-
guirmos avançando.

Agora RN - O senhor mesmo 
costuma dizer que há muitas de-
mandas reprimidas que precisa-
rão ser atendidas, mas que não 
será um caminho simples.

Marcelo Queiroz  - Real-
mente, temos demandas repri-
midas, já que as pessoas deixa-
ram de comprar alguns bens, por 
insegurança quanto ao futuro e, 
também, deixaram de viajar, por 
exemplo. Elas podem, a nosso 
ver, sustentar o setor produtivo 
ao longo de 2021.

Agora RN - O que será preciso 
fazer?

Marcelo Queiroz - Precisa-
mos manter os cuidados e respei-
tar os protocolos sanitários, até 
que a vacina seja uma realidade 
para a maioria da população, de 
modo a que possamos retomar de 
fatos nossas vidas normais. Tere-
mos grandes desafios a enfrentar. 
O maior deles é o desemprego, que 
já atinge quase 240 mil potiguares.

Agora RN - Tem algum cami-
nho para isso?

Marcelo Queiroz - Precisa-
mos fazer a economia girar para 
que possamos absorver estas 
pessoas. Este será o nosso gran-
de desafio. Mas tenho certeza de 
que o setor de comércio, servi-
ços e turismo, que responde por 
quase 75% dos empregos formais 
do estado e por mais de 65% do 
ICMS recolhido irá, mais uma 
vez, ser a locomotiva desta reto-
mada do crescimento.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL)
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nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a reflexão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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Maior desafio da retomada
é o desemprego, diz Queiroz
ENTREVISTA |  Para o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, ano termina um pouco melhor do 
que se imaginava quando o País vivia o auge da pandemia. Ele afirma que recuperação plena depende de obediência aos protocolos de saúde

Setor de comércio, serviços 
e turismo, que responde por 
quase 75% dos empregos 
formais do estado e por 
mais de 65% do ICMS 
recolhido irá, mais uma 
vez, ser a locomotiva desta 
retomada do crescimento”

“
MARCELO QUEIROZ
PRESIDENTE DA FECOMÉRCIO RN

HABITAÇÃO

O Senado aprovou nesta 
terça-feira 8 a medida provisó-
ria que cria o programa habita-
cional Casa Verde e Amarela, 
formulado pelo governo do 
presidente Jair Bolsonaro para 
substituir o Minha Casa, Minha 
Vida. A proposta, que prevê 
financiamento a juros mais 
baixos, regularização fundiária 
e reformas, foi aprovada sem 
alterações em relação ao texto 
da Câmara dos Deputados e se-
guirá para sanção presidencial.

Bancadas do Senado ten-
taram alterar o conteúdo da 
medida. O relator, Marcio Bit-
tar (MDB-AC), porém, rejei-
tou mudanças argumentan-
do que a proposta retornaria 
à Câmara e corria o risco de 
perder a validade. A MP pre-
cisaria ser aprovada antes do 
recesso legislativo no Con-
gresso Nacional.

Priorizando as regiões Nor-
te e Nordeste, o novo progra-
ma conta com taxas de juros 
menores, que vão de 4,25% a 
4,5% ao ano (redução máxima 
de 0,5 ponto porcentual em 
relação ao que era cobrado). O 
objetivo é atender 1,6 milhão 
de famílias de baixa renda com 
o financiamento habitacional 
até 2024, de acordo com o Mi-
nistério de Desenvolvimento 
Regional.

O grupo de maior renda 
que será atendido pelo novo 
programa habitacional poderá 
financiar imóveis com taxa de 
juros a partir de 7,16% ao ano, 
sem distinção entre as regiões 
do País. O alvo, chamado de 
“grupo 3”, são as famílias com 
renda mensal que vai de R$ 4 
mil a R$ 7 mil.

Para o grupo 2, que atende 
famílias com renda entre R$ 2 
mil mensais e R$ 4 mil men-
sais, o governo elaborou taxas 
de juros que partem de 4,75% 
ao ano para Nordeste e Norte, e 
de 5% para as demais regiões. O 
piso das taxas é direcionado a 
cotistas do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS).

No grupo 1, que atende-
rá famílias mais pobres, com 
renda mensal de até R$ 2 mil, a 
taxa de juros foi definida a par-
tir de 4,25% ao ano para Norte 
e Nordeste, e 4,5% para o resto 
do Brasil.

SENADO APROVA 
SUBSTITUTO DO 
PROGRAMA “MINHA 
CASA, MINHA VIDA”
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SALÁRIO DE JUIZ
Por 9 a 1, o plenário do Supremo 

Tribunal Federal (STF) confirmou uma 
decisão da própria Corte que garantiu 
que magistrados estaduais possam ter 
vencimentos iguais aos dos ministros 
do STF (R$ 39,2 mil). O entendimento 
do tribunal derruba duas resoluções 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) sobre teto salarial, que haviam 
estabelecido que, na Justiça Estadual, 
os vencimentos não poderiam superar 
o equivalente a 90,25% do salário dos 
ministros do STF (R$ 35,4 mil).

MAL ESTAR I
O anúncio do governador 

de São Paulo, João Doria, de que 
pretende iniciar a vacinação contra a 
Covid-19 no dia 25 de janeiro causou 
desconforto em colegas de outros 
estados, que veem a iniciativa como 
prematura e desagregadora. O governo 
federal prevê que a imunização em 
todo o País comece apenas um mês 
depois, no fim de fevereiro.

MAL ESTAR II
Após reunião com o ministro 

da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta 
terça-feira 8, o governador de Goiás, 

ALEXVIANA
Ronaldo Caiado (DEM), disse que 
a iniciativa do paulista “preocupa”. 
“Isso coloca em jogo a credibilidade 
dos demais governadores”, disse 
Caiado, que também afirmou 
ser de responsabilidade federal a 
elaboração de um plano nacional de 
imunização. 

POPULISMO BARATO I
O governo federal, por meio 

da conta oficial da Secretaria de 
Comunicação nas redes sociais, 
publicou ontem uma nota com 
críticas indiretas ao governador de 
São Paulo, João Doria, que anunciou o 
início da vacinação no estado para 25 
de janeiro de 2021.

POPULISMO BARATO II

De acordo com o texto, 
desrespeitar a autoridade da 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) é uma atitude 
“inconstitucional e ilegal”. A nota 
também afirma que “anunciar o uso 
de vacina antes de a Anvisa certificá-la 
é populismo barato e irresponsável 
venda de ilusão”.

SEM AVAL DA ANVISA I
O governador do Maranhão, Flávio 

Dino, disse que entrou com uma ação 
no Supremo Tribunal Federal pedindo 
a liberação para aquisição de vacinas 
contra Covid-19 que sejam aprovadas 
por agências reguladoras e sanitárias 
de outros países, deixando de 
condicionar a compra do imunizante 
à avaliação da Anvisa.

SEM AVAL DA ANVISA II
Segundo o governador do 

Maranhão, a ação tem como base 
a Lei 13.979/2020, que estabelece a 
autorização excepcional e temporária 
para a importação e distribuição de 
quaisquer materiais, medicamentos, 
equipamentos e insumos da área de 
saúde sujeitos à vigilância sanitária 
sem registro na Anvisa considerados 
essenciais para auxiliar no combate 
à pandemia do coronavírus, desde 
que registrados por pelo menos uma 
das autoridades sanitárias de Estados 
Unidos, União Europeia, Japão e 
China. 

MEIO AMBIENTE
O Brasil vai se comprometer 

com emissões líquidas zero de 

gases de efeito estufa até 2060, 
como contribuição do País ao 
esforço mundial para o combate 
ao aquecimento global. A decisão 
foi tomada nesta terça-feira 8 em 
reunião interministerial e será levada 
à Convenção do Clima da ONU 
(UNFCCC), confirmou ao Estadão o 
ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles.

SALA VIP
A Justiça Federal concedeu uma 

liminar para suspender a contratação 
de salas privativas para procuradores 
da República no aeroporto de 
Brasília, nesta terça-feira 8. A decisão 
aconteceu após o deputado federal 
Kim Kataguiri (DEM-SP) mover 
uma ação popular contra o atual 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras.

5G
O ministro das Comunicações, 

Fábio Faria, escanteou o vice-
presidente Hamilton Mourão das 
discussões a respeito do 5G no Brasil. 
“Iremos tratar esse tema no Ministério 
das Comunicações e na Presidência da 
República”, disse.

PROPOSTA | Segundo o ministro da Economia, País pode chegar ao fim de 2020 sem perda de empregos 
formais; para ele, isso foi possível graças à cooperação do STF, que permitiu flexibilizar relações de trabalho

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, defendeu nesta terça-
-feira 8 flexibilizar a legislação 

trabalhista para atender aos vulnerá-
veis depois da pandemia do novo co-
ronavírus.

“Não vamos tirar direitos de nin-
guém na legislação trabalhista, mas 
precisamos de um regime extraordiná-
rio de um ou dois anos”, disse o minis-
tro. Segundo ele, o governo vai propor 
o Programa Verde Amarelo para “reco-
nhecer” os 40 milhões de invisíveis que 
foram “descobertos” na pandemia.

“A democracia brasileira funcio-
nou, apesar de todo o barulho. Ar-
ticuladamente, o Brasil escapou da 
ameaça de depressão econômica. No 
primeiro ano, escapamos do abismo 
fiscal; no segundo ano, escapamos da 
ameaça de depressão”, afirmou, no 
seminário “Diálogo entre os poderes 
para retomada econômica do País”, 
organizado pelo Instituto de Estudos 
Jurídicos Aplicados (Ieja).  

No fim do ano passado, o governo 
lançou o Programa Verde Amarelo pa-
ra incentivar a contratação de jovens 
de 18 a 29 anos. A medida provisória 
que instituiu o programa, porém, não 
foi votada pelo Congresso e, em abril 
deste ano, o presidente Jair Bolsonaro 
decidiu revogar o texto, com a promes-
sa de que editaria um nova versão com 
regras específicas para o período da 
pandemia, o que não foi feito.

Segundo Guedes, o Brasil pode 
chegar ao fim de 2020 com a perda ze-
ro de empregos formais. Segundo ele, 
isso foi possível graças à cooperação do 

Supremo Tribunal Federal (STF) que 
permitiu flexibilizar as relações contra-
tuais de trabalho.

“Isso nenhum país do mundo con-
seguiu fazer. Nós criamos nos últimos 
quatro meses um milhão de empregos. 
Em um tempo de pandemia, não pode-
ríamos ficar presos em uma legislação 
obsoleta que nos condenaria a um de-
semprego em massa”.

O ministro destacou a importância 
do estado democrático de direito e da 
relação de cooperação entre os Poderes 
da República. “Todas as leis que estão 
colocadas no Legislativo dependem 
das interpretações, mais cedo ou mais 
tarde, do poder Judiciário”, lembrou. 
“Economia e direito são indissociáveis. 
O direito precisa abranger essa dimen-
são econômica”, acrescentou.

Ele afirmou que, se a economia “an-
da errado”, acaba havendo uma pressão 
excessiva sobre o Judiciário e o Legislati-
vo. “Há uma pressão sobre o Legislativo 
em busca de isenções e desonerações, 
enquanto há uma pressão sobre o Ju-
diciário para os contenciosos. Quando 
os impostos são excessivamente eleva-
dos e percebidos como injustos, quem 
tem poder político consegue isenções e 
quem tem poder elevado consegue con-
tenciosos e prefere pagar R$ 100 milhões 
a um escritório de advocacia do que R$ 
1 bilhão para a União”, completou.  

Guedes repetiu que a economia 
brasileira está voltando em “V” (ou 
seja, na mesma velocidade da queda), 
com a criação de empregos, alta na ar-
recadação e consumo de energia elétri-
ca no patamar do ano passado.

Ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que governo vai propor programa Verde Amarelo

Guedes defende “flexibilizar” lei 
trabalhista para atender “invisíveis”

Jornalistas que fazem parte do 
Comitê de Imprensa da Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande 

do Norte elegeram nesta terça-feira 
8 o deputado estadual Kleber Rodri-
gues (PL) como o “Parlamentar do 
Ano” de 2020. O deputado recebeu 26 
dos 35 votos possíveis. Outros 7 par-
lamentares foram votados.

“Ter sido escolhido o Parlamen-
tar do Ano de 2020 me enche de or-
gulho, satisfação e gratidão. Receber 
essa honraria é redobrar a dedicação 
a um mandato que representa o povo 
do Rio Grande do Norte. Dedico essa 
escolha à luta em defesa da geração 
do emprego e renda”, disse Kleber 
Rodrigues, que está em Brasília re-
presentando a Assembleia Legislati-
va em audiências nos ministérios das 
Comunicações e do Desenvolvimen-
to Regional.

Ele agradeceu o título a todos os 

jornalistas que fazem a cobertura dos 
trabalhos legislativos e disse que a 
escolha só aumenta a responsabili-
dade com um mandato participativo 
e voltado para o desenvolvimento do 
Estado.

O prêmio “Parlamentar do Ano” 
acontece desde 1982 e é realizado 
pelo Comitê de Imprensa da Assem-
bleia Legislativa, que reúne um grupo 
de jornalistas credenciados.

Em 2019, o eleito foi o deputado 
estadual Gustavo Carvalho (PSDB).

“Mesmo com o advento da pan-
demia, a Assembleia Legislativa não 
parou e se destaca pela alta produção 
legislativa. É importante ressaltar 
que qualquer um dos 24 deputados, 
cada um com a sua bandeira, seria 
uma boa escolha para o prêmio”, 
disse Oliveira Wanderley, presidente 
do Comitê de Imprensa, responsável 
pelo processo eleitoral.

Deputado estadual Kleber Rodrigues (PL), eleito “Parlamentar do Ano” na Assembleia do RN

Kleber Rodrigues é eleito 
Parlamentar do Ano na AL

RECONHECIMENTO

EDUARDO MAIA / ALRN

VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL
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O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, disse nesta terça-feira 
8 que cabe à pasta, e não aos 

estados, planejar a vacinação contra 
a Covid-19 no Brasil. A declaração 
ocorre após o governador de São Pau-
lo, João Doria, se antecipar e anunciar 
o início da imunização a partir do dia 
25 de janeiro, mesmo sem ajuda do 
governo federal e sem que a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa) tenha aprovado qualquer vacina.

“Compete ao Ministério da Saúde 
realizar o planejamento e a vacinação 
em todo o Brasil. Por isso o Programa 
Nacional de Imunizações é um pro-
grama do ministério. Não podemos 
dividir o Brasil num momento difícil”, 
disse Pazuello.

Apesar de ter cobrado união, 
Pazuello não citou no pronuncia-
mento os acordos do governo pau-
lista para entrega da Coronavac, va-
cina desenvolvida pela farmacêutica 
chinesa Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantã.

Pazuello voltou a afirmar, porém, 
que o governo federal deve comprar 
qualquer vacina que receber registro 
da Anvisa. “Qualquer vacina que te-
nhamos acesso, fabricadas no Brasil 
ou importadas, que sejam disponibi-
lizadas para nós e tenha registro da 
Anvisa será alvo de contratação do 
governo federal”, afirmou o general.

A declaração de Pazuello foi fei-
ta no momento em que o governo é 
pressionado para acelerar a imuniza-
ção contra a Covid-19 no Brasil.

Em reunião com governadores 
ontem, o ministro disse que a vacina 
da AstraZeneca/Oxfod, aposta do 

governo federal, deve ser registrada 
até o fim de fevereiro, portanto, em 60 
dias. A previsão foi dada no mesmo 
dia em que o Reino Unido começou a 
vacinar sua população com a vacina 
da Pfizer.

Pazuello se negou a responder a 
perguntas de jornalistas após a sua 
declaração. Na fala, ele elogiou o “em-
penho” do presidente Jair Bolsonaro 
durante a pandemia. “Ele não mediu 
e não mede esforços para que alcan-
cemos a vacina.”

Em outubro, por briga política 
contra Doria, o presidente desautori-
zou Pazuello e fez a Saúde recuar de 
proposta de compra da Coronavac. 
Bolsonaro chegou a declarar que a 
vacina não seria mais comprada.

Em mensagem pelas redes sociais 
logo após o fim do pronunciamento 
do ministro, Bolsonaro também re-
afirmou nas redes sociais que o go-

Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve reunião tensa com governadores nesta terça

Liberação da vacina pode levar até 60 dias, diz Pazuello

Brasil tem acordo 
para 300 milhões 
de doses

Fátima Bezerra 
cobra rapidez

Em seu pronunciamento, 
Pazuello repetiu que o Sistema 
Único de Saúde (SUS) tem acordos 

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, partici-
pou da reunião dos governadores 
com o ministro Eduardo Pazuello.  
A gestora estadual pediu urgência 
na definição pelo Governo Federal 
de um calendário para a vacinação 
contra a Covid-19.

“Precisamos de datas e um ca-
lendário definido com as etapas e 

fases prioritárias. Isso requer urgên-
cia. É necessário também incluir 
entre as prioridades os professores e 
profissionais da educação”, afirmou 
a governadora. Ela registrou que as 
ações que cabem aos estados estão 
sendo realizadas. “A logística de 
distribuição, os equipamentos e 
insumos necessários para aplicação 
da vacina às pessoas, tudo isso está 
sendo providenciado pelos Esta-
dos”, declarou Fátima Bezerra.

Diante do aumento de casos 
de Covid, Fátima Bezerra citou a 
Constituição brasileira, que atri-
bui ao Governo Federal a coorde-
nação do Programa Nacional de 
Imunização. “O Governo Federal 
não pode abrir mão do seu papel. 
O Governo Federal deve adquirir 
as vacinas reconhecidas pela An-
visa, em quantidade suficiente 
para toda a população brasileira, 
e distribuir proporcionalmente 
aos estados. O tempo hoje é de 
união e solidariedade. As gestões 
públicas devem fazer o que lhes 
cabe, assumir suas responsabili-
dades. E no caso da vacina para a 
pandemia começa com o Gover-
no Federal fazendo a sua parte”.

O Governo Federal tem sido 
criticado por não adiantar a com-
pra de vacinas contra a Covid-19 
que estão em estágio avançado de 
testes. É o caso do imunizante de-
senvolvido pela Pfizer, que come-
çou a ser aplicado na população do 
Reino Unido nesta terça-feira. E é 
também o caso da CoronaVac, de-
senvolvida pelo Instituto Butantã 
com tecnologia chinesa.

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, con-
firmou nesta terça-feira que 

negocia com o governo do São Paulo a 
aquisição de doses da vacina Corona-
vac para imunização da população do 
Rio Grande do Norte. 

A vacina, desenvolvida pelo Insti-
tuto Butantã com tecnologia chinesa, 
ainda está na terceira fase de teste, em 
que a eficácia precisa ser comprovada 
antes de ser liberada pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A articulação do Governo do Es-
tado acontece no momento em que 
o Governo Federal demora em adotar 
providências para garantir um início 
rápido da vacinação contra a Covid-19.

Fátima participou de reunião do 
Fórum de Governadores com o Mi-

nistério da Saúde, nesta terça-feira, e 
conversou com o governador João Dó-
ria sobre o assunto - o encontro foi em 
formato virtual.

A governadora ainda deverá ir a 
São Paulo para ter uma reunião com 
o presidente do Instituto Butantan, 
Dimas Covas. De acordo com a asses-
soria do governo, pelo menos 9 estados 
já apresentaram interesse na aquisição 
da vacina.

Embora o RN não tenha um plano 
para produção de qualquer uma das 
vacinas em fases de teste, o governo diz 
que tem trabalhado para estar à frente 
na questão logística, para recebimento, 
distribuição e aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19. Os governadores cobram 
do governo federal um plano nacional 
de imunização contra o coronavírus.

O Ministério da Saúde ainda não 
divulgou o plano definitivo de vaci-
nação contra a Covid-19. Na semana 
passada, o secretário de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo 
Medeiros, disse que o plano só ficará 
pronto quando houver vacina registra-
da na Anvisa.

Na segunda-feira 7, a Secretaria 
Estadual de Saúde anunciou que vai 
comprar equipamentos de refrigera-
ção para guardar as doses da vacina 
contra a Covid-19 quando ela estiver 
disponível. A aquisição será feita com 
recursos enviados pelo Ministério da 
Saúde, que também vai bancar a ca-
pacitação de profissionais de saúde e o 
transporte de vacinas. Foram enviados 
para o Rio Grande do Norte quase R$ 
1,2 milhão para essa finalidade.

Fátima Bezerra diz que negocia 
compra de CoronaVac para o RN
CONTROLE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS | Articulação do Governo do Estado acontece no momento em que o Governo Federal demora em adotar providências para garantir um início 
rápido da vacinação contra a Covid-19. Fátima participou de reunião do Fórum de Governadores com o Ministério da Saúde e conversou com o governador João Dória sobre o assunto

Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, negocia compra da CoronaVac para o RN

VACINAÇÃO 

verno vai oferecer “de forma gratuita” 
vacinas que tiverem sua eficácia com-
provada pela Anvisa.

“O Brasil disponibilizará vacinas 
de forma gratuita e voluntária após 
COMPROVADA EFICÁCIA E REGIS-
TRO NA ANVISA. Vamos proteger a 
população respeitando sua liberdade, 
e não usá-la para fins políticos”, es-
creveu Bolsonaro.

para receber 300 milhões de doses 
em 2021, sendo 260 milhões de Ox-
ford/AstraZeneca e mais cerca de 
40 milhões por meio do consórcio 
Covax Facility. A conta ignora pos-
síveis compras da vacina da Pfizer  
(que já está sendo aplicada no Rei-
no Unido) ou da Coronavac (cujos 
testes estão em fase final).

Pazuello citou que o governo fede-
ral está fechando um “memorando de 
entendimento” para a compra de 70 
milhões de doses da vacina da Pfizer em 
2021. Aos governadores, ele disse que 
cerca de 8,5 milhões de unidades devem 
chegar ao País no primeiro semestre.

A expectativa do governo é que 
a imunização seja feita em duas 
doses.  “Estamos atentos a tudo que 
acontece no mundo”, disse Pazuello.

No fim da declaração, Pazuello 
disse que os “desafios são grandes”, 
mas a população não pode “desani-
mar”. “Erguer a cabeça, dar a volta 
por cima é um padrão brasileiro”.
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Centenas de medicamentos la-
crados foram parar no lixo por 
causa da validade vencida em 

Parelhas, município da região Seridó 
do Rio Grande do Norte e que fica a 
250 quilômetros de Natal. A cidade é 
administrada pelo prefeito Alexandre 
Petronilo (MDB), que está encerran-
do o mandato.

Remédios de vários tipos, mui-
tos ainda na caixa e que não foram 
distribuídos para a população de Pa-
relhas, foram encontrados em com-
partimentos nos fundos do Hospital 
Dr. José Augusto Dantas, que fica na 
região central da cidade e é adminis-
trado pela prefeitura.

Os medicamentos foram encon-
trados na última segunda-feira 7 por 
assessores do prefeito eleito, Dr. Tia-
go Almeida (PSDB). A coordenadora 
da equipe de transição para a nova 
gestão, a advogada Patrícia Gambar-
ra, afirmou ao Agora RN que achou 
no lixo uma grande variedade de 
remédios, inclusive alguns usados 
no tratamento de pacientes com Co-
vid-19, a infecção causada pelo novo 
coronavírus.

De acordo com a advogada, os 
medicamentos estão fora da data 
de validade, o que inviabiliza a dis-
tribuição para a população. Alguns 
remédios, segundo ela, venceram há 
cerca de quatro anos. Ela denunciou 

Medicamentos perdem a validade 
e vão parar no lixo em Parelhas

DESCASO | Entre os remédios, estão vários de controle especial, usados para tratamento de transtornos psiquiátricos, 
além de colírios, remédios para controle de pressão alta e até zinco quelato, usado para tratar a Covid-19

o caso à Polícia Civil, registrando um 
boletim de ocorrência na Delegacia 
de Parelhas. Patrícia Gambarra pede 
que o material seja apreendido para 
investigação.

A coordenadora da equipe de 
transição afirma que a atual gestão 
ainda não explicou como os medica-
mentos foram parar no lixo.

“Não foi apresentado nenhum re-
latório da Secretaria de Saúde sobre 
esse fato. Em entrevistas, a secretaria 
disse que está tudo OK. E que a me-
dicação venceu porque, na maioria 
das vezes, o distribuidor entrega essa 
mercadoria perto do vencimento. 
Um descaso com o dinheiro público”, 
ela resume.

O Agora RN procurou a Prefei-
tura de Parelhas, mas não conseguiu 
contato.

Patrícia Gambarra gravou um 
vídeo que mostra os remédios encon-
trados no lixo.

Entre os medicamentos, estão 
vários de controle especial, usados 
para tratamento de transtornos psi-
quiátricos. Também foram encontra-
dos colírios, remédios para controle 
de pressão alta e para combater a 
dependência do cigarro, além de inú-
meros frascos de zinco quelato mani-
pulado – que vem sendo usado para 
fortalecer o sistema imunológico de 
pacientes com Covid-19.
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BUSCA POR LUCRO BILIONÁRIO 
INIBE ESCOLHA DA VACINA

FAVORITO NO SENADO SÓ 
DISPUTA COM O MDB UNIDO

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

SUBORNO DE R$500 MIL
CEO e fundador do laboratório 

Sinovac, que fez a vacina 
Coronavac, Yin Weidong admitiu 
na Justiça que subornou entre 
2002 e 2011 o chefe da agência 
reguladora da China para obter 
a aprovação das suas vacinas. O 
detalhe é que o Yin Weidong ainda 
é o presidente da Sinovac. 

CONTAGEM REGRESSIVA
Faltam 14 dias para acabar, 

na prática, as presidências de 
Rodrigo Maia e Alcolumbre: o 
recesso começa no dia 22 e a volta 
ao trabalho será em 1º de fevereiro, 
quando os parlamentares elegerão 
seus sucessores.

ABL GUARDIÃ
O julgamento da reeleição de 

Maia e Alcolumbre ainda dá o que 
falar. O senador Lasier Martins 
disse que, se o resultado fosse 
outro, iria propor que a Academia 
Brasileira de Letras fosse a guardiã 
da Constituição.

VITÓRIA DO POVO
“O STF deve guardar a 

Constituição das pressões do 

momento que buscam beneficiar 
grupos e interesses políticos”, diz 
Marcel van Hattem, para quem, 
sem a pressão popular, o resultado 
no STF teria sido outro.

VELHO OPORTUNISMO
Na Assembleia de São Paulo 

são 146 frentes parlamentares para 
os 94 deputados. Todas criadas 
desde 2019. Tem até a “Frente 
Visando Soluções para a Área do 
Jardim Pantanal”, de um deputado 
petista.

EQUIPARADOS
Segundo a previsão do 

Ministério da Saúde, os presos 
terão a mesma prioridade na 
vacina do coronavírus que 
professores e profissionais de 
segurança pública, além dos 
próprios agentes penitenciários.

SONEGAÇÃO EM QUEDA
Estudo do Instituto Brasileiro 

de Planejamento e Tributação 
revela que as empresas brasileiras 
sonegam R$417 bilhões anuais. 
Apesar do valor, o índice do IBPT 
caiu de 32%, em 2002, para 15% 
ano passado.

Candidato favorito na disputa pela presidência do Senado, o líder 
do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), não 
fez até agora qualquer movimento de candidato à caça de votos. Muito 
pelo contrário. Ele decidiu que só sai em campanha se houver união do 
partido em torno do seu nome, bem como a unidade dos partidos da base 
governista. Além disso, ele aguarda que o atual presidente da Casa, Davi 
Alcolumbre (DEM), deflagre o próprio processo sucessório. 

ENCONTRO DECISIVO
Eduardo Gomes ganha 

apoio mesmo sem fazer 
campanha, e ontem foi elogiado 
por Alcolumbre, com quem irá 
conversar nesta quarta (9).

APOIO TUCANO
Ex-líder do PSDB que chegou 

a ser apontado como eventual 

candidato a presidente, o senador 
Roberto Rocha (MA) declarou 
apoio a Gomes.

MUITOS CANDIDATOS
No MDB, os senadores 

Eduardo Braga (AM), Fernando 
Bezerra (PE) e Simone Tebet (MS) 
tentam se viabilizar. Mas não está 
fácil.

O ministro Eduardo Pazuello (Saúde) foi direto ao ponto, em resposta ao 
governador de São Paulo, João Dória, cada vez mais afoito em relação 
à venda da vacina chinesa: “se houver demanda e preço, nós vamos 

comprar”. A cautela se deve ao fato de nenhuma vacina haver solicitado registro 
na Anvisa e também pela diferença abissal dos preços cobrados. Seriam 
gastos R$22,4 bilhões para imunizar todos os brasileiros com a Coronavac ou 
cerca de R$6,7 bilhões com a de Oxford/AstraZeneca.  A vacina que Doria quer 
vender custaria R$15,7 bilhões a mais que a de Oxford. Exatamente o que falta 
para tirar o Renda Cidadã do papel. A imunização, nos dois casos, é feita com 
duas doses. Cada uma da Coronavac custa US$10,30, mais que o triplo da 
AstraZeneca (US$3). A explicação para a grande diferença de preços decorre 
da atitude nobre do laboratório anglo-sueco de vender as doses a preço de 
custo. Pazuello também rechaçou qualquer acusação de preconceito contra a 
Coronavac: para todos os efeitos, disse ele, a vacina é do Butantan.

1º OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 
João França da Silva Júnior Tabelião/Oficial de Registro 

Heloysa Helena Maia Paulino Sibely Mayara Medeiros de Sousa Substitutas 
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 EDITAL DE USUCAPIÃO 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE LUIZ LIMA E OFÉLIA BILRO LIMA E TERCEIROS, COM PRAZO DE 15 DIAS  
       FAÇO SABER a todos quantos o presente edital virem, ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, na forma do 
art. 216-A, da lei 6.015/01973, em especial a LUIZ LIMA E OFÉLIA BILRO LIMA, que corre perante este Serviço de Registro 
de Imóveis, que funciona na Rua do Largo, nº 11 – Bairro Amarante, no horário de 08h00 às 15h00, de segunda a sexta-feira, 
pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião sob a modalidade ordinária, autuado sob o nº 66.256, em 03/11/2020, 
com tempo de posse de 40 anos, formulado por meio de Escrituras Particulares de Doação de Bem Imóvel em 06 de Abril de 
2015 de JOSÉ DE ARIMATEIA LIMA, tendo por objeto o imóvel assim se descreve e caracteriza: imóvel urbano constante 
de um Terreno medindo em sua totalidade 9.124,52m², limitando-se ao Norte com parte do Lote 229, proprietário CLÁUDIO 
JOSÉ DE MOURA; ao Sul com a Rua Vereador Maurício Fernandes (Antiga estrada de Golandim), medindo 75,97m; ao 
Leste (Fundos) proprietários DIVERSOS, com CELSEMIR MEDEIROS, casado com JADILENE AMARO DA SILVA. Os 
demais confrontantes ENILDO DA SILVA SANTOS, ROSINEIDE FRANCISCO DA CRUZ DOS SANTOS, TAINÁ CORREIA 
DO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS, ADALTON SILVEIRA DOS SANTOS, REGINALDO MIGUEL DA 
SILVA, FRANCISCO XAVIER GOMES, ao Oeste com Rua Adjer Barreto, medindo 204,52m. Referido imóvel é objeto da 
matrícula nº 1.954 do Registro de Imóveis do 1º Ofício de Notas de São Gonçalo do amarante/RN, e consta ser de JOATAN 
GUSTAVO GADELHA LIMA. O requerimento e a documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição dos 
interessados durante o prazo de quinze dias para o exame e impugnação, o que, não ocorrendo, será tomando como 
anuência ao pedido, e ensejará o imediato registro da usucapião, como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será publicado em jornal de grande circulação, para a ciência de terceiro eventualmente interessado, que poderão se 
manifestar em 15 (quinze) dias. Dada e passada nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio Grande do 
Norte, aos vinte e quatro dias do mês de Novembro de dois mil e vinte. Certifico que os emolumentos foram recolhidos R$ 
92,23; Taxa Fiscalização R$ 24,09; FCRCPN R$ 9,22; ISS R$ 4,61 = TOTAL: R$ 130,15 e FDJ Guia nº 7000003928023, 
Código nº 26630 R$19,90. Eu, _________ Emanoel Freitas de Araújo, Escrevente, que a digitei, encerrando este ato.  

São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de Novembro de 2020. 
 

João França da Silva Júnior 
Tabelião  / Oficial de registro 

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

LANILA FRANCISCA TORRES LTDA, CNPJ: 37.896.944/0001-07, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença Simplificada-LS, para Indústria de produtos cerâmicos, com produção mensal de 500.000 unidades, 
localizado no Sítio Panela do Amaro, 100, Zona Rural, Mossoró/RN. 

 
LANILA FRANCISCA TORRES 

PROPRIETARIA 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 
 

MANOEL GOMES ESTRELA, inscrito sob o CNPJ no. 70.321.302/0001-47, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para atividade de PANIFICADORA, localizada na Rua Nova, S/N, 
Centro, Tenente Ananias-RN.  

 
MANOEL GOMES ESTRELA 

Requerente 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
MARISAL LTDA, CNPJ 08.532.996/0001-98, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para uma Unidade de 
Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rodovia BR110, KM 04, Distrito Pedrinhas – Areia Branca/RN. 

 
Carlos Jeronimo Dix Sept Rosado Maia  

Proprietário 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

POSTO SGA EIRELI, CNPJ: 35.557.239/0001-41, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de Operaçao-LO, com 
validade: 08/12/2026 para Posto de Revenda de Combustível líquido, com capacidade total de 
armazenamento de 45m3, localizado na Rua Santa Luzia, 95, Distrito de Carnaúba, Senador Georgino 
Avelino/RN. 

 
LINDEBERGUE BEZERRA DA SILVA 

PROPRIETÁRIO 
 

MOSSORÓ | Apesar das tentativas de acesso às informações sobre ações, projetos e programas em 
andamento na Prefeitura de Mossoró, coordenador da transição diz que equipe da prefeita não respondeu

O advogado Raul Santos, coorde-
nador da equipe de transição do 
prefeito eleito de Mossoró, Ally-

son Bezerra (Solidariedade), afirmou 
nesta terça-feira 8 que pretende apre-
sentar no Ministério Público do Rio 
Grande do Norte uma representação 
contra a atual prefeita Rosalba Ciarlini 
pelo não repasse de informações sobre 
a gestão municipal para o futuro gestor.

“Considerando-se a urgência e a 
necessidade de termos uma transição 
eficiente, e também considerando a 
aparente desídia da Prefeitura em for-
necer os documentos necessários à 
equipe de transição, protocolarei, no 
MPRN, uma representação em desfa-
vor da prefeita em exercício”, expõe o 
advogado.

Apesar das tentativas de acesso às 
informações sobre ações, projetos e 
programas em andamento na prefei-
tura, Raul revela não ter conseguido 
retorno da equipe de Rosalba. Faltando 
pouco mais de 20 dias para a posse de 
Allyson, ele diz que ainda não houve 
a atuação conjunta de integrantes da 
equipe designada por ele e a adminis-
tração corrente.

O advogado revela que havia a 
perspectiva de que uma parte da do-
cumentação fosse entregue em 1º de 
dezembro e, depois, outra parte no dia 
4. O que não aconteceu.

Raul explica ainda que o prazo 
acordado é 10 de dezembro para entre-
ga de toda a documentação solicitada. 
“É o prazo limite do limite do limite do 
limite razoável. No dia 10 temos de ter 
não ‘a maioria’ da documentação, mas 
toda a documentação”, esclarece.

Tal medida, de acordo com ele, é 
necessária para garantir à nova gestão 
a oportunidade de atuar no programa 
de governo do novo prefeito desde o pri-
meiro dia de mandato, preservando a 
sociedade do risco de descontinuidade 
de ações de grande interesse público.

“O início da gestão do prefeito elei-
to já está comprometido com esse tipo 
de comportamento antidemocrático e 
nada republicano. Quem perde é a co-
letividade. Não estamos falando de um 
negócio entre privados, mas de gestão 
pública que interessa a mais de 300 mil 
mossoroenses”, afirma.

Prefeito eleito de Mossoró, Allyson Bezerra, e atual prefeita Rosalba Ciarlini 

Equipe de transição de Allyson 
aciona MP contra Rosalba Ciarlini

Equipe protocola 
19 ofícios junto à 
Prefeitura

A equipe de transição de Ally-
son protocolou até 30 de novem-
bro19 ofícios cobrando à Prefeitura 
de Mossoró informações e docu-
mentos acerca dos serviços e con-
tas do município.

Somente no dia 30 de novem-
bro ocorreu a primeira reunião 
entre as equipes de transição do 
prefeito eleito e da atual gestão.

A equipe de transição de Ally-
son já esperava na própria reunião 
receber as informações solicitadas, 

mas isso não aconteceu. Fato que 
se mantém e prejudica o processo 
de transição das gestões.

REPRODUÇÃO | JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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GETTY IMAGES

Após o decreto de 4 de dezem-
bro do prefeito de Natal, Álva-
ro Dias, organizadores de fes-

tas de réveillon em Natal decidiram 
suspender os eventos. O documento 
impede atividades em geral que po-
dem gerar aglomerações, como fes-
tas, shows e eventos comerciais com 
mais de 50 pessoas. Uma festa foi 
cancelada e pelo menos outras duas 
estão com a situação indefinida.

Os organizadores do Réveillon da 
Praia anunciaram através das redes 
sociais que o evento estava cance-
lado, segundo a produção da festa 
aqueles que compraram os ingressos 
terão o dinheiro ressarcido. O evento 
teria como principal atenção o can-
tor Mano Walter e iria acontecer na 
Cervejaria Oktos na Via Costeira.

“Nosso compromisso sempre foi 
com o entretenimento, mas também 
com a saúde e a segurança de todos 
os participantes. Mas infelizmente 
para nossos gestores é bem mais fácil 
proibir nosso direito de trabalhar a 
mais de 300 dias , do que abrir um di-
álogo com o setor de eventos e juntos 
construirmos um plano com menos 
impactos para todos”, diz postagem 
no perfil do evento no Instagram.

O Réveillon Surreal que estava 
previsto acontecer em frente a praia 
de Ponta Negra está com a situação 
indefinida, os organizadores infor-
maram que ainda estão estudando 
o possível cancelamento da festa. A 
festa teria como atração principal o 
Dj Jesus Luz.

A produção do Réveillon do Mar 
informou através das redes sociais 
que está acompanhando a situação 
dos decretos instaurados pela prefei-
tura da capital e garantiu que caso o 
evento seja de fato cancelado aqueles 
que compraram os ingressos serão 
reembolsados. 

O evento tem como atrações 
principais a banda Saia Rodada e o 
cantor Luan Estilizado.

“Permanecemos à disposição 
para maiores dúvidas, mas contamos 
também com a compreensão do pú-

blico para que nos deem tempo para 
analisar todos os cenários e tomar 
sempre a melhor decisão pensando 
em vocês”, diz postagem no perfil do 
evento.

O decreto assinado na semana 
passada conta com novas medidas 
de segurança sanitária para conter o 
avanço da Covid-19 na capital poti-
guar. Entre as medidas, a prefeitura 
municipal cancelou a edição 2020 do 
“Natal em Natal”, a queima de fogos 
no réveillon e até a edição mesmo o 
carnaval de 2021.

Organizadores suspendem festas 
privadas de réveillon em Natal
PREJUÍZO | Após o decreto de 4 de dezembro do prefeito de Natal, Álvaro Dias, responsáveis pela organização de diversas festas de réveillon em Natal decidiram suspender os eventos 
previstos para este ano; prefeitura municipal adotou novas medidas de segurança sanitária para conter o avanço da Covid-19 e impedir festas com grandes aglomerações este mês

Decreto da Prefeitura do Natal impede atividades em geral que podem gerar aglomerações, como festas e eventos comerciais acima de 50 pessoas

ABIH diz que busca 
esclarecimentos 
com a prefeitura

O presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis 
do Rio Grande do Norte(ABIH), 
José Odécio, disse nesta terça-feira 
8 que vai pedir esclarecimentos à 
Prefeitura do Natal sobre o decreto 

municipal restringindo festas pri-
vadas com capacidade acima de 50 
pessoas.

Até o momento, conforme 
decreto publicado no domingo 
6 está cancelada a realização de 
festejos natalinos e eventos de fim 
de ano. Além disso, a tradicional 
queima de fogos da virada do ano 
e a realização do Carnaval de 2021 
também foram canceladas na capi-
tal potiguar. “Nós acreditamos que 
podemos chegar a consenso em re-
lação a alguns pontos que geraram 
duvidas no decreto” diz.

O presidente da Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes 
(AbraselRN), Paolo Passariello, ava-
lia que o decreto da prefeitura não 
atinge o setor de Bares e Restau-
rantes. Conforme compromisso de 
colaboração assumido  ontem, em 
reunião como Prefeito Álvaro Dias, 
o setor continuará funcionando, 
respeitando os protocolos de segu-
rança. Dos eventos que já estavam 
com data marcada na capital uma 
festa foi cancelada e pelo menos 
outras duas ainda não foram defi-
nidas. De acordo com a prefeitura,  
as medidas foram decretas consi-
derando o aumento no número de 
casos da Covid-19 apos o período 
eleitoral e devido ao relaxamento 
da população com relação às reco-
mendações de combate ao Novo 
Coronavírus, o que pode se agravar 
ainda mais com as confraterniza-
ções de fim de ano.

O consumo de gás natural no País 
começa a dar sinais de recupe-
ração, após o relaxamento das 

medidas de isolamento social adota-
das para combater o novo coronaví-
rus, e cresceu 0,61% em setembro, na 
comparação com agosto, ficando em 
52,1 milhões de metros cúbicos por 
dia (m³/d). Contudo, em relação a se-
tembro de 2019, os volumes ainda são 
29,5% menores, informou a Associação 
Brasileira das Empresas Distribuidoras 
de Gás Canalizado (Abegás).

Em base de comparação anual, o 
segmento que apresentou a maior que-
da foi o de geração de energia elétrica, 
com baixa de 55,1%. Em seguida vem a 
indústria automotiva, com redução de 
25,6%. No segmento comercial a queda 
foi de 21,3% e na cogeração foi observa-

da uma baixa de 13,8%. Por outro lado, 
o setor de matéria-prima apresentou 
uma elevação de 29,1%.

Na comparação com agosto, houve 
crescimento em cinco segmentos, en-
tre eles a cogeração aumentou 18,9%, 
comercial teve elevação de 17,5%, ma-
téria-prima apresentou alta de 13,3%, 
automotivo avançou 0,82% e o setor 
industrial expandiu-se 0,46%. Já no 
residencial houve baixa de 2,1% e na 
geração elétrica, de 3,2%.

Segundo Marcelo Mendonça, dire-
tor de Estratégia e Mercado da Abegás, 
a entidade tem expectativa de que os 
volumes de gás voltem a apresentar 
crescimento a partir do ano que vem, 
acompanhando o crescimento econô-
mico do País. Ele, no entanto, destacou 
que o crescimento será desigual entre 

as diferentes classes de consumidores 
de gás natural, com alguns demorando 
um pouco mais para se recuperar. “Re-
almente, no pós-pandemia,com uma 
vacinação em massa, vamos passar 
para uma fase de recuperação econô-
mica, e o gás natural vai ter papel im-
portantíssimo”, comentou.

Mendonça também comentou que 
enxerga um papel importante para 
o gás no setor de geração de energia 
elétrica, para ajudar no período de 
recuperação dos reservatórios de hi-
drelétricas, que hoje encontram-se em 
níveis críticos.

Na visão do diretor de Estratégia e 
Mercado da Abegás, é preciso discutir 
o modelo de geração do País e orientar 
novos leilões destinados à geração ter-
melétrica.  Consumo de gás natural no País ficou 52,1 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) em setembro

Consumo de gás natural sobe 0,61% 
em todo o Brasil, aponta pesquisa

RETOMDA
JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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O número de mortes por Co-
vid-19 voltou a crescer no Rio 
Grande do Norte. Os oito pri-

meiros dias de dezembro registraram 
alta de 58,7% no número de óbitos em 
relação ao mesmo período de novem-
bro. Foram 46 mortes até esta terça-
-feira 8, contra as 19 contabilizadas 
nos primeiros dias do mês passado.

Após o aumento expressivo no 
número casos confirmados da do-
ença ao longo das últimas semanas, 
o que resultou no alarmante núme-
ro de mais de 70% dos leitos de UTI 
ocupados, de acordo com dados da 
Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap), a elevação das mortes tam-
bém voltou a assustar.

Nesta terça-feira 8, de acordo com 
a Sesap, foram registradas 12 mortes. 
Deste total, seis ocorreram nas últi-
mas 24 horas. O restante decorre de 
exames laboratoriais de dias anterio-
res. Com o novo registro, o Rio Gran-
de do Norte soma 2.753 mortes desde 
o início da pandemia.

Com relação aos casos confirma-
dos, foram registrados 278 potiguares 
infectados pelo coronavírus, totali-
zando 98.553 desde o mês de março 
– data dos primeiros registros da 
doença entre a população norte-rio-
-grandense.

A elevação dos óbitos foi analisa-
da pela Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) esta semana. O estudo “Como 
a aceleração dos casos e óbitos, para 

além da tendência, explica a dinâmi-
ca da Covid-19 no Brasil?”, publicado 
nesta terça-feira 8, alerta para a alta 
nos óbitos entre os potiguares. Com 
dados analisados até outubro deste 
ano, os pesquisadores apontam para 
o aumento na aceleração das mortes 
no Rio Grande do Norte, além de Ala-
goas, Piauí, Sergipe e Espírito Santo.

“Faz-se necessária atenção ao 
comportamento das curvas nas 
próximas semanas, pois essas em 

ascensão podem indicar uma nova 
explosão de óbitos”, ponderam os 
pesquisadores.

“Diante da incerteza da iminên-
cia da segunda onda e do tempo de 
imunidade conferido pela infecção 
prévia, é necessário estar atento à 
curvas nas próximas semanas, para 
verificar se novamente a aceleração 
dos casos voltou a se comportar de 
forma semelhante ao início da pan-
demia”, recomenda a Fiocruz.

No RN, mortes por Covid-19 têm 
crescimento de 58,7% em dezembro
PANDEMIA | Após alta expressiva no número casos confirmados da doença ao longo das últimas semanas, o que resultou no alarmante número de mais de 70% dos leitos de UTI ocupados 
no RN, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública, os oito primeiros dias de dezembro já contabilizam 46 mortes, contra as 19 do mesmo período de novembro

Rio Grande Norte registrou ocupação dos leitos críticos para a Covid-19 acima dos 70% nesta terça-feira 8. O índice é o mais alto desde o fim de julho

RN supera 70% 
de ocupação dos 
leitos críticos

O Rio Grande Norte registrou 
ocupação dos leitos críticos para 
a Covid-19 acima dos 70% nesta 
terça-feira 8. Por volta das 18h, a 

ocupação estava em 71,57%. A si-
tuação mais crítica se encontra na 
Região Oeste, que superou os 90% 
de leitos ocupados. Os dados são 
do Laboratório de Inovação Tecno-
lógica em Saúde (LAIS) da UFRN. 
A Região Metropolitana tem a me-
nor taxa de ocupação no Estado: 
59,43%.

Segundo o levantamento, a si-
tuação é a pior marca desde 25 de 
julho, após o auge da pandemia da 
Covid-19 no Rio Grande do Norte, 
quando a ocupação ficou em 70%.

Até o fim de novembro, os lei-
tos para pacientes com Covid-19 
estavam com 50,80% de ocupação. 
O aumento nas internações acom-
panhou a evolução nos casos da 
doença ao longo dos últimos dois 
meses.

2.753
98.553
71,57%

NÚMEROS DA PANDEMIA NO RN

MORTOS

CASOS CONFIRMADOS

TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS UTI

Em novembro, a balança co-
mercial do Rio Grande do 
Norte registrou o segundo me-

lhor superávit do ano. O saldo no pe-
núltimo mês do ano foi de US$ 25,5 
milhões, valor levemente menor que 
o mês anterior, quando o saldo ficou 
em US$ 26,4 milhões. Esse resultado 
é fruto das exportações, que se man-
tiveram em patamares superiores 
a US$ 40 milhões, frente às impor-
tações do mês cuja soma chegou a 
US$ 15,3 milhões. No acumulado do 
ano, a balança comercial tem um 
saldo positivo de US$ 98,3 milhões. 
Os dados são do boletim Balança 
Comercial do Rio Grande do Norte, 
divulgado pelo Sebrae nesta terça-
-feira (8), com base nas informações 
da Secretaria de Comércio Exterior 
do Ministério da Economia.

Apesar de levemente menores 

que em outubro, as exportações do 
Rio Grande do Norte tiveram um au-
mento de 22,5% na comparação com 
novembro do ano passado, subindo 
de US$ 33,4 milhões para US$ 40,9 
milhões. No ano, o estado acumula 
um total de US$ 262,9 milhões, muito 
em função do envio de melões para 
o mercado internacional. A fruta 
lidera as exportações potiguares 
com US$ 75,7 milhões negociados, 
principalmente com a Espanha, nos 
últimos 11 meses. O sal é o segundo 
item mais exportado, com US$ 25,5 
milhões, tendo os Estados Unidos co-
mo principal comprador do minério 
norte-rio-grandense. As melancias 
aparecem na terceira posição do 
ranking, com US$ 25,6 milhões.

Segundo o boletim do Sebrae, o 
mercado norte-americano até ago-
ra tem sido o principal destinos das 

mercadorias, com um volume de US$ 
56,6 milhões. A Holanda tem sido o 
segundo melhor parceiro comercial, 
com um volume de US$ 43,3 milhões 
negociados, seguida da Espanha 
(US$ 31,2 milhões).

Já as importações subiram de um 
mês para outro. Em outubro, o Rio 
Grande do Norte importou cerca de 
US$ 15 milhões e no mês seguinte: 
US$ 15,3 milhões. Esse valor é 4,7% 
maior que o verificado em novem-
bro do ano passado. No ano, as im-
portações acumulam um volume 
de US$ 164,3 milhões. Os produtos 
mais importados até novembro fo-
ram as misturas de trigo e centeio, 
que somam US$ 56,3 milhões, vindas 
da Argentina. Depois aparecem os 
transformadores dielétricos líquidos 
(US$ 3,9 milhões) e copolímeros de 
polietileno (US$ 3,2 milhões). No acumulado do ano, a balança comercial tem um saldo positivo de US$ 98,3 milhões

Balança potiguar apresenta 
superávit de US$ 25,5 milhões

EXPORTAÇÃO
NEY DOUGLAS / AGORA RN
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A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) vai 
manter o calendário no for-

mato remoto para o próximo semes-
tre (2020.2), marcado para começar 
em 18 de janeiro e terminar em 30 de 
abril. A instituição, por meio da as-
sessoria de imprensa, reiterou que irá 
cumprir o cronograma estabelecido 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (Cosepe). A decisão ocorre 
após o Ministério da Educação au-
torizar a volta às aulas presenciais a 
partir de 1º de março.

Apesar da manutenção do ensi-
no remoto para a conclusão do ano 
letivo de 2020, atividades presenciais 
poderão ocorrer na universidade a 
depender do comportamento da 
pandemia de Covid-19 no Rio Gran-
de do Norte. O termômetro dos casos, 
mortes e internações decorrentes do 
coronavírus também servirão para 
nortear o planejamento dos semes-
tres 2020.1 e 2020.2.

No início de novembro, o Con-
sepe já havia regulamentado as ati-
vidades de ensino da graduação no 
formato online para os dois semes-
tres de 2021. Agora, com a sinalização 
do MEC para o retorno presencial, a 

decisão poderá ser revista conforme 
a pandemia. O semestre 2020.1 está 
ocorrendo de forma remota desde 
setembro, com previsão de encerra-
mento em 19 de dezembro.

O Instituto Federal do Rio Grande 

do Norte, que também oferece cursos 
superiores, aguarda o “desenrolar da 
portaria” para se posicionar em rela-
ção ao retorno presencial das aulas. O 
pró-reitor de Planejamento e Desen-
volvimento Institucional José Ribeiro 

Filho, que responde pelo instituto du-
rante as férias do reitor pro tempore 
Josué Moreira, informou que espera 
reunir representantes da gestão para 
discutir o assunto.

MEC recua e adia aulas presen-

ciais nas universidades federais
O Ministério da Educação (MEC) 

mudou, de 4 de janeiro para 1º de 
março, o início das aulas presenciais 
nas instituições federais de ensino 
superior. A nova data foi definida em 
portaria publicada na edição extra do 
Diário Oficial da União, nessa segun-
da-feira 7.

O documento recomenda que, 
para a realização das aulas presen-
ciais, as instituições deverão observar 
os protocolos de biossegurança para 
o enfrentamento da pandemia da 
Covid-19.

A portaria anterior, publicada no 
Diário Oficial no dia 2 de janeiro, que 
determinava a retomada das aulas 
em janeiro, não foi revogada, mas 
alterada no trecho que trata do início 
das aulas presenciais.

O texto da nova portaria dia, 
ainda, que “os recursos educacionais 
digitais, tecnologias de informação e 
comunicação ou outros meios con-
vencionais poderão ser utilizados em 
caráter excepcional, para integraliza-
ção da carga horária das atividades 
pedagógicas”, no cumprimento das 
medidas para enfrentamento da pan-
demia do novo coronavírus.   

Aulas nas universidades públicas 
serão retomadas em março de 2021
ENSINO SUPERIOR | Universidade Federal do Rio Grande do Norte vai manter o calendário no formato remoto para o próximo semestre (2020.2), marcado para começar em 18 de janeiro e 
terminar em 30 de abril. A decisão ocorre após o Ministério da Educação autorizar a volta às aulas presenciais nas instituições federais de ensino superior a partir de 1º de março

No UFRN, o semestre 2020.1 está ocorrendo de forma remota desde setembro, com previsão de encerramento em 19 de dezembro

O Rio Grande do Norte é o 5º esta-
do que menos gastou com insu-
mos para o combate da pande-

mia de Covid-19, segundo aponta um 
levantamento da Controladoria Geral 
da União (CGU). Ao todo, de acordo 
com o órgão federal, o RN gastou R$ 
89,4 milhões que foram investidos na 
compra de álcool, aventais, máscaras e 
respiradores, por exemplo.

O cálculo utilizado pela CGU con-
siste em somar todos os gastos com 
insumos e dividir o valor pelo número 
de habitantes do estado. O resultado é 
o gasto per capita, que no RN foi de R$ 
25,7 mil. Apenas Minas Gerais (R$ 24,2 
mil); Santa Catarina (R$ 22,9 mil); Para-
íba (R$ 22,2 mil); e Sergipe (R$ 15,3 mil) 
tiveram gasto per capita menor que o 
do Rio Grande do Norte.

O estado com o maior investimen-
to per capita de combate à pandemia 
foi o Acre, que investiu R$ 161,8 mi-
lhões, o que resulta em um gasto por 
habitante de R$ 186,2 mil. 

A CGU considerou 10 itens para o 
estudo: álcool gel, álcool líquido, aven-
tal, luvas, macacão, máscara cirúrgica, 

máscara N-95, óculos, touca e respira-
dor.

Para a Secretaria de Saúde Pública 
do Rio Grande do Norte (Sesap), o re-
sultado do levantamento da Controla-
doria Geral da União reflete os gastos 
assertivos do Executivo estadual.

“Uma dessas ações foi a decisão do 
governo em não investir em hospitais 

de campanha, mas sim incrementar 
e abrir leitos em todas as regiões de 
saúde do Estado, na busca da restrutu-
ração do Sistema Único de Saúde, para 
que a população continue assistida 
mesmo depois que a pandemia acabar. 
O Governo do Estado já empenhou R$ 
236,8 milhões no combate à pandemia 
da Covid-19. Os investimentos foram 

De acordo com o órgão federal, o RN gastou R$ 89,4 milhões que foram investidos em insumos

RN é o quinto estado com o menor gasto per capita para 
aquisição de insumos na pandemia no País, aponta CGU

DESPESAS

ELISA ELSIE   / ASSECOM

para operacionalização de leitos, com-
pra de material médico hospitalar e 
laboratorial, Medicamentos e Material 
de Limpeza e outros Insumos, contra-
tação de pessoal, plantões médicos, en-
trou outras ações. Importante ressaltar 

que esse valor está dentro do Fundo 
Estadual de Saúde de orçamento desti-
nado ao enfrentamento do novo coro-
navírus e que envolve verbas estadual, 
federal e advinda de doações”, disse a 
pasta por meio de nota.

GASTOS TOTAIS DO GOVERNO DO RN,
 INCLUINDO INSUMOS E SERVIÇOS

• R$ 39,9 milhões com contratos de Locação e Operacionalização 
de Leitos de UTI

• R$ 61 milhões com material médico hospitalar e laboratorial; me-
dicamentos; material de limpeza; e outros insumos

• R$ 45 milhões com contratação de pessoal temporário da área 
da saúde

• R$ 21 milhões com EPI
• R$ 17,9 milhões com aquisição de equipamentos hospitalares e 

laboratoriais
• R$ 12,1 milhões com transferências a fundos municipais de saú-

de do RN
• R$ 11,1 milhões com contratos de serviços de manutenção de 

equipamentos hospitalares e outros serviços
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SEGURANÇA | Secretaria Estadual da Administração convocou nesta terça-feira 8 grupo de 329 candidatos 
aprovados no Concurso Público da Polícia Militar do RN para a segunda turma do Curso de Formação

A Secretaria Estadual da Admi-
nistração (Sead) convocou nes-
ta terça-feira 8 um total de 329 

candidatos aprovados no Concurso 
Público da Polícia Militar do Rio Gran-
de do Norte (PMRN) para a segunda 
turma do Curso de Formação. A lista 
com o nome dos candidatos foi pu-
blicada na edição do Diário Oficial do 
Estado.

A apresentação será realizada, 
entre os dias 16 e 18 de dezembro, no 
quartel do Comando-Geral da PMRN, 
no bairro do Tirol, em Natal. Os candi-
datos deverão utilizar máscara de pro-
teção, devido à pandemia da Covid-19, 
e acessar à unidade pelo portão lateral, 
situado à Rua Ceará-Mirim. De acordo 
com o edital, a documentação deverá 
ser entregue em envelope A4 aberto, 
bem como em mídia digital (CD), em 
formato PDF, devendo o candidato co-
lar na parte externa do envelope a capa 
de identificação, disponível no site do 
Ibade, a empresa responsável pelo con-
curso. Também é de responsabilidade 
do candidato imprimir o check-list 
disponível no referido site, preenchê-lo 
com seus dados pessoais e adicioná-lo 
à documentação solicitada.

Entre os documentos necessários 
(entregar cópia e apresentar origi-
nal para conferência), estão: carteira 
de identidade; título de eleitor com 
comprovante de votação na última 

eleição, podendo ser admitida a certi-
dão obtida na Internet; CPF; certidão 
de nascimento ou casamento; cópia 
autenticada do certificado e histórico 
escolar de conclusão do Nível Supe-
rior; comprovante de inscrição no PIS/
PASEP, se houver; CNH (categoria “B”); 
e comprovante de residência. Além 
desses, é preciso ainda apresentar o 
original dos seguintes documentos: 
Certidão Negativa de Crimes da Justiça 
Estadual Comum e Militar (inclusive, 
Certidão do SEEU, exigida como com-
plementação da Certidão Negativa de 
Crimes da Justiça Estadual Comum), 

da Justiça Federal dos locais onde re-
sidiu o candidato nos últimos cinco 
anos e comprovante de regularidade 
junto à Justiça Eleitoral; Certificado 
de Reservista; duas fotos 3x4, iguais e 
recentes; comprovante de conta-cor-
rente ou específica individual para 
recebimento de auxílio financeiro em 
agência bancária no Estado do Rio 
Grande do Norte do Banco do Brasil, 
não sendo admitida conta conjunta ou 
conta Poupança; Declaração de Não 
Acúmulo de Cargos e Declaração de 
Bens (ambos documentos devidamen-
te preenchidos pelo candidato).

 apresentação será realizada, entre os dias 16 e 18 de dezembro, no Comando-Geral da PM

Sead convoca aprovados para nova 
turma de formação de praças da PM 

Profissional capacitado para 
avaliar, diagnosticar e reabilitar 
todos os aspectos que envolvem 

a comunicação humana, o fonoaudi-
ólogo é homenageado no dia 9 de de-
zembro e é lembrado pela importância 
em todas as fases da vida. Por meio 
de técnicas terapêuticas específicas, a 
atuação dos profissionais promove a 
aquisição, o desenvolvimento, a reabi-
litação e o refinamento da comunica-
ção.

O fonoaudiólogo é essencial no tra-
balho não só com indivíduos que ainda 
não adquiriram fala e linguagem, mas 
também os que apresentam dificulda-
de na vida adulta, porque perderam 
estas habilidades por algum motivo ou 
precisam desenvolver melhor a comu-
nicação no meio social e profissional. 

A coordenadora de Fonoaudiolo-
gia do Núcleo Desenvolve, Maria Te-
reza Freitas, explica a importância da 
profissão também na intervenção em 
crianças com deficiência, sobretudo 
no autismo. “Nestes casos, a terapia é 
de extrema relevância, pois trabalha 
a aquisição e desenvolvimento da lin-

guagem e da fala, promoção de uma 
alimentação segura e desenvolvimento 
da aprendizagem”, disse. 

“As crianças com deficiência ten-
dem a apresentar ausência e déficits 
em vários aspectos, mas com a terapia 
adequada e um plano de tratamento 
individualizado para cada caso é pos-
sível promover uma melhor qualidade 

de vida”, completou.  A fonoaudiologia 
no Brasil é uma profissão relativamen-
te nova, que a cada dia tem ganhado 
mais espaço, mas ainda há muito o que 
se conquistar. “O maior desafio está no 
reconhecimento da nossa atuação em 
diversos âmbitos, seja hospitalar, clí-
nico, empresarial ou escolar”, afirmou 
Maria Tereza. 

Por meio de técnicas, a atuação promove o desenvolvimento e o refinamento da comunicação

Dia do Fonoaudiólogo: saiba mais 
sobre esta categoria profissional

CARREIRA
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Paulo Roberto Figueiredo de Sousa 
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Maria Heleni Cunha Figueiredo de Sousa 

Ivan Evaristo da Silva 
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Rua Ver. Cândido Barbosa, nº 106, Centro - JOÃO CÂMARA - FONE: 3262-3688 - RIO GRANDE DO NORTE  
 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO  
 (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS     PAULO ROBERTO FIGUEIREDO DE SOUSA, Oficial do registro Geral de Imóveis do Termo Sede da Comarca 

de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc. 
        FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
este Cartório, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Procedimento Administrativo n.º 007/2020), 
requerido por CLÁUDIO VITAL DOS SANTOS e sua esposa AMANDA BATISTA LIMA DOS SANTOS, brasileiros, 
casados entre si, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados à Rua Antônio Honorato (antiga 
Rua da Esperança), nº 298, Centro, nesta cidade de João Câmara-RN, o primeiro mecânico, portador da cédula de 
identidade nº 1.512.714-SSP/RN e do CPF 019.273.644-26, a segunda autônoma, portadora da cédula de identidade nº 
2.427.968-SSP/RN e do CPF 057.703.084-19, referente ao imóvel consistente de um terreno urbano, localizado nesta 
cidade, à Rua Antônio Honorato (antiga Rua da Esperança), Centro, medindo uma área total de 162,50m² de 
superfície, com perímetro de 63,00m, iniciando-se a descrição deste perímetro no vértice P.1, de coordenadas N 
9.387.427,000m e E 187.662,000m, situado no limite com RAIMUNDO GABRIEL DE OLIVEIRA, deste, segue com 
azimute de 02º24’21” e distância de 25,00m, confrontando neste trecho com RAIMUNDO GABRIEL DE OLIVEIRA, até 
o vértice P.2, de coordenadas N 9.387.429,872m e E 187.667,495m, deste, segue com azimute de 155º17’23” e 
distância de 6,50m, confrontando neste trecho com ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DE ASSIS BITTENTOURT, até 
o vértice P.3, de coordenadas N 9.387.404,766m e E 187.679,048m, deste, segue com azimute de 271º20’40” e 
distância de 25,00m, confrontando neste trecho com FRANCISCA VITAL DOS SANTOS, até o vértice P.4, de 
coordenadas N 9.387.404,894m e E 187.673,553m, deste, segue com azimute de 332º24’27” e distância de 6,50m, 
confrontando neste trecho com RUA DA ESPERANÇA, até o vértice P.1, de coordenadas N 9.387.427,000m e E 
187.662,000m, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir do Marco de Apoio Básico-MAB, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 33º WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM, bem como com seus 
respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos 
autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo 
descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 
              DADO E PASSADO nesta cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, aos sete dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, _________________, Oficial do Registro Geral de Imóveis Substituto, 
digitei o presente, subscrevo e assino. 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO  
 (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS    PAULO ROBERTO FIGUEIREDO DE SOUSA, Oficial do registro Geral de Imóveis do Termo Sede da Comarca de 

João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc. 
      FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
este Cartório, nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Procedimento Administrativo n.º 008/2020), 
requerido por NAILZA CÂNDIDO DE MOURA SILVA e seu esposo FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA, brasileiros, 
casados entre si, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados à Rua Guaraci do Lago Moura, 
nº 31, bairro IPE, nesta cidade de João Câmara-RN, a primeira servidora pública, portadora da cédula de identidade nº 
1.138.859-SSP/RN e do CPF 721.859.454-91, o segundo locutor, portador da cédula de identidade nº 895.791-SSP/RN 
e do CPF 393.456.454-20, referente ao imóvel residencial localizado à Rua Guaraci do Lago Moura, nº 31, bairro IPE, 
no perímetro urbano desta cidade de João Câmara-RN, com uma área construída de 176,90m², constituída de uma (1) 
área/garagem, uma (1) sala, uma (1) sala de estúdio, três (3) dormitórios, sendo um com suíte, um (1) banheiro social, 
uma (1) copa/cozinha e uma (1) área de serviço, edificada dentro de um terreno que mede 200,00m² de superfície , 
limitando-se ao Norte, com Francisca Bandeira da Silva e Maria das Dores Costa Moreira, com 20,00 metros; ao Sul, 
com Sebastião Morais da Mata, com 20,00 metros; ao Leste, com Kerginaldo Venâncio de Souza e Silva, com 10,00 
metros, e ao Oeste, com a via pública da referia Rua Guaraci do Lago Moura, com 10,00 metros, bem como com seus 
respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos 
autos, ficando os mesmos CIENTES do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo 
descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial.        
     DADO E PASSADO nesta cidade de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, aos 7 dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, _________________, Oficial do Registro Geral de Imóveis Substituto, 
digitei o presente, subscrevo e assino. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARNAMIRIM 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
 
  O(A) Doutor(a) Tatiana Lobo Maia, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc.  
  FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita por esta e sua Secretaria a Ação de Usucapião, Processo de nº 
0003295-20.2009.8.20.0124, proposta por Francisco Nilo de Medeiros e outro contra Enéas de Oliveira Lins e outros, 
tendo sido determinada a CITAÇÃO dos RÉUS EM LUGAR INCERTO E OS EVENTUAIS INTERESSADOS, para que 
os mesmos, querendo, CONTESTEM a referida ação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do fim do prazo deste 
edital, sob pena de revelia e confissão. Parte autora: Francisco Nilo de Medeiros e Maria Zeneide Lopes de Medeiros, 
residentes na Avenida Dr. Luiz Antonio, 6247, Centro, Parnamirim/RN: Descrição do Bem: Imóvel medindo 281,05 m² 
de superficie, confrontando-se ao Norte com a Av. Felizardo Moura, com 11,00 m; ao Sul com imóvel de propriedade da 
Sra. Belquise Barbosa da Silva, residente na Rua Dr. Luiz Antonio, 239, Jardim Planalto, Parnamirim/RN, com 11,00 m; 
ao Leste, com imóvel de propriedade do Sr. Whashington Porpino da Silva, residente na Rua Felizardo Moura, 42, 
Jardim Planalto, Parnmairim/RN; com 25,90 m; e ao Oeste, com a Av. Dr. Luiz Antonio, com 25,20 m, conforme 
certidão nº 036/2009 do 1º Ofício de Notas deste Município. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo 
legal, serão presumidas verdadeiras as alegações contidas na petição inicial. Eu,(_________________) Sandra 
Christiane A dos Santos, Auxiliar Técnico, digitei.  

Parnamirim/RN, 16 de setembro de 2020. 
Tatiana Lobo Maia 

Juíza de Direito 
 

2x7 



11GERAL|  QUARTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2020

EDUCAÇÃO | Detentoras de um padrão de ensino diferenciado, as duas escolas fazem no próximo sábado 12 
a seleção que irá disponibilizar bolsas de estudos para novos alunos que desejam ingressar nas instituições

Uma boa notícia para quem de-
seja oferecer para os seus filhos 
uma educação de exceleência, 

moderna e de qualidade: detentoras 
de um padrão de ensino diferenciado, 
os colégios CEI Mirassol e CEI Zona Sul 
confirmam para o próximo sábado 12 
a seleção que irá disponibilizar bolsas 
de estudos para novos alunos que vão 
ingressar nas instituições de ensino a 
partir de 2021. 

O processo de matrículas em ambas 
as escolas já está aberto, assim como as 
inscrições para a seleção que vai definir 
os estudantes que vão se credenciar a 
receber as bolsas de estudos, através do 
exame para admissão que será realiza-
do nos dois estabelecimentos de ensino.  

O processo seletivo pode ser on-
-line ou presencial e maiores informa-
ções podem ser obtidas através do en-
dereço eletrônico www.estudecei.com.
br, e as bolsas serão destinadas para 
estudantes do Ensino Fundamental (6º 
ao 9º) e Ensino Médio.

“A quantidade bolsas de estudos é 
limitada e o benefício será concedido 
de acordo com o aproveitamento do 
aluno na prova de seleção e a disponi-
bilidade de vagas existente na escola. 
A Seleção CEI é grátis e não prevê 
pagamento de qualquer tipo de taxa”, 
explica Corina Amorim, diretora dos 
colégios Cei Mirassol e Cei Zona Sul.

Para 2021, os colégios CEI Mirassol 
e Zona Sul vão disponibilizar, pionei-
ramente e grátis, para seus alunos as 
chamadas “disciplinas eletivas”, que 
são matérias opcionais que envol-
vem temas na área de inovação como 
marketing, fotografia, astronomia, 
criação de APPs, criação de games, má-
gica, gastronomia, entre outras.

Também gratuitamente, os colé-
gios vão oferecer disciplinas eletivas 
de aprofundamento, como “Português 
Olímpico”, “Física Olímpica”, “Geogra-
fia Olímpica” e “Matemática Olímpica”, 

que permitem ampliar os conhecimen-
tos de estudantes que participam de 
“Olimpíadas Científicas”, por exemplo.

Além das eletivas, os colégios EI 
Mirassol e CEI Zona Sul terão em 2021 
em sua grade curricular regular, disci-
plinas como Educação Financeira e 
Escrita Criativa (6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental), Empreendedorismo e 
atualidades (Ensino Médio) e Terapia 
ocupacional, Avaliação de Interesse 
Profissional, assim como Projeto de 
Futuro: Pensando a vida e a profissão 
para alunos do pré-vestibular.

Bolsas serão destinadas para estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e Ensino Médio

CEI Mirassol e CEI Zona Sul fazem 
seleção para bolsa de estudo

Tassos Lycurgo Galvão Nunes, 
que é professor do programa de 
pós-graduação em Design da 

Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) e pastor da comu-
nidade cristã Ministério Defesa da Fé, 
foi nomeado nesta terça-feira 8 como 
o novo diretor do Departamento de 
Patrimônio Imaterial do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan). Nunes assume no lugar do 
advogado Hermano Fabrício Oliveira 
Guanais e Queiroz, que estava no cargo 
desde 2016 e teve passagem pelo Insti-
tuto do Patrimônio Artístico e Cultural 
da Bahia antes disso. A exoneração de 
Queiroz, que pertencia ao ‘quadro téc-
nico’ do Iphan, também foi publicada 
na edição desta terça do Diário Oficial.

Segundo informações do currículo 
de Tassos Lycurgo, ele tem pós-dou-
torado em Apologética Cristã (Oral 
Roberts University, EUA) e em Socio-
logia Jurídica (UFPB), é doutor em Ma-
temática/Lógica (UFRN), mestre em 
Filosofia Analítica (Sussex University, 
Inglaterra), especialista em Direito Ma-
terial e Processual do Trabalho (UNI-
DERP). Tassos se formou em Direito 

(URCA), Filosofia (UFRN) e Liderança 
Avançada (Haggai Institute, Tailândia). 
E também em Ministério Pastoral (RBT 
College, EUA) e Estudos Bíblicos (RBT 
College, EUA).

Ele escreve para o blog DefesaDa-
Fe.org, que o apresenta como presiden-
te do Defesa da Fé Ministério Interna-
cional. Tassos Lycurgo também é autor 
de livros de teologia 

O Departamento de Patrimônio 
Imaterial do Iphan é responsável, se-
gundo o site do Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional, por 
zelar “pela preservação e difusão dos 
saberes, das celebrações, das formas de 
expressão e lugares portadores de refe-
rência à identidade, à ação e à memó-
ria" dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira”.

Potiguar Tassos Lycurgo vai ocupar a direção do Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan

Professor da UFRN e pastor, Tassos 
Lycurgo é nomeado para o Iphan
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Pedido de Licença Simplificada 
 
ÉRICO ARCANJO DE OLIVEIRA, CPF: n° 499.515.134-68, torna Público que requereu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de ARÊS-RN. 

 
ÉRICO ARCANJO DE OLIVEIRA 

Proprietário 
 

 CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 

FRANCISCO FRANCINILDO DE OLIVEIRA - ME, CNPJ 16.709.907/0001-64, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de 
Instalação, com prazo de validade até 06/12/2021, em favor do empreendimento Posto de Combustível, 
localizado na Av. Principal, 145, Banca BR 405, km 91, Melancias-Zona Rural, Apodi/RN, CEP 59.700-000. 

 
Francisco Francinildo de Oliveira  

Proprietário 

 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
     Eliane Viana de Sousa, Notária e Registradora do Serviço Notarial e Registral de São José do Campestre/RN, na 
forma do artigo 216-A, § 4º, da Lei nº 6.015/1973, acrescido pelo artigo 1.071 da Lei nº 13.105/2015 (CPC) e do artigo 
467 do Código de Normas Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte 
(Provimento nº 156/2016-CGJ/RN), FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem 
conhecimento, para ciência de eventuais terceiros interessados, incertos ou não sabidos, inclusive seus respectivos 
cônjuges, se casados forem, bem como seus herdeiros e sucessores, que se processa perante este Cartório de 
Registro de Imóveis o pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL formulado por MARLENE FERREIRA DE SANTANA 
e seu esposo MANOEL FLÔR DE SANTANA, brasileiros, casados, aposentados, ela CPF/MF nº 044.391.134-78, 
identidade nº 1.651.833-SEDS/RN, filha de João Albino de Sousa e Celina Ferreira de Sousa, ele CPF/MF nº 
634.823.984-53, identidade nº 60.145-SESPDS/RN, filho de Antonio Flôr Sobrinho e Santina Maria da Conceição, 
ambos com endereço na Rua Senador Georgino Avelino, nº 407 - Centro, nesta cidade de São José do Campestre/RN 
– CEP 59275-000, onde têm domicílio, e-mail: alixandresantana@gmail.com. O pedido encontra-se fundamentado no 
artigo 1.242 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e artigo 216-A da Lei nº 6.015/1973, tendo sido prenotado no 
protocolo nº 6.609, por meio do qual os requerentes pretendem usucapir na modalidade ordinária, o imóvel urbano, 
assim escrito: situado na Rua Senador Georgino Avelino, nº 407 - Centro, nesta cidade de São José do Campestre/RN 
– CEP 59275-000, distante 22,61m para a esquina mais próxima, formada pela Rua Vinte e Três de Dezembro, com 
uma área de 138,00m² de superfície, contendo uma (01) Casa Residencial, com os seguintes limites e dimensões: ao 
Norte, com o imóvel de propriedade da Sra. Gerusa Cavalcante Guedes de Silva, com 5,57m; ao Sul, com a Rua 
Senador Georgino Avelino, com 5,20m; ao Leste, com o imóvel de propriedade de Michelly Soares das Chagas 
Mendes, com 26,39m; e, ao Oeste, com o imóvel de propriedade de Michelly Soares das Chagas Mendes, com 
26,39m. Os requerentes alegam possuir o imóvel como seu, sem interrupção e nem oposição, por mais de 18 (dezoito) 
anos, tendo nele estabelecido a sua moradia e de sua família. O imóvel usucapiendo se encontra descrito e 
caracterizado pela planta e memorial descritivo constantes dos autos extrajudiciais ficando eventuais interessados 
CIENTES do presente procedimento administrativo de usucapião, na modalidade ordinária, podendo sobre ele se 
manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não 
havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 
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 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN 

ELIANE VIANA DE SOUSA 
Notária e Registradora 

CNPJ/MF – 08.472.037/0001-24    –    e-mail: cartoriosjcampestre@gmail.com 

Rua Getúlio Vargas, 630 – Centro - São José do Campestre/RN - CEP 59275-000 - Fone: (84) 3294.2524/ 99620.5574 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 

 
GERLIANE LAURENTINO DA SILVA ME, inscrita sob o CNPJ nº 13.067.901/0002-23, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da atividade de Panificação, localizada 
na Rua Acari, 241, Porto de São Pedro, Macau - RN. 

 
GERLIANE LAURENTINO DA SILVA 

Representante Legal 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
A GREEN BELT ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS EIRELI, 19.623.611/0001-14, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a Licença de Regularização de Operação, com prazo de validade até 04/12/2022 ,em favor do 
empreendimento Unidade de armazenamento, triagem e comércio de resíduos classe I e I, localizada em 
Rua Pedro Constantino da Silva, nº 20, Alto do Sumaré, Mossoró/RN, CEP: 59.633-845 . 

 
Augusto Carlos Oliveira De Lima 

Diretor 
 

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

HMG INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, CNPJ: 04.454.424/0001-20 torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-LS, para a Bovinocultura Extensiva, com 200 animais em 
240,57ha, localizado na Fazenda Riachão, S/N, Zona Rural, Ceara-Mirim,/RN. 

 
HERBERTH FLORENTINO GABRIEL FILHO 

SOCIO-ADMINISTRADOR 
 

 CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 
J C BELO POSTO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ 29.831.924/0001-11, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de 
Instalação, com prazo de validade até 04/11/2024, em favor do empreendimento Posto de Combustível, 
localizado na Rodovia BR 304, km 148, s/no, Zona Rural, Angicos/RN, CEP 59.515-000. 
 

Júlio César da Silva Belo 
Administrador 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 
 

J PATRÍCIO METAIS COMERCIO LTDA ME, inscrito sob o CNPJ no. 10.725.679/0001-30, torna público que 
RECEBEU do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – LO com validade até 05.12.2026, em favor da atividade de Comercialização e Depósito de 
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INGREDIENTES:

3 colheres de sopa de 
polpa de maracujá, com 
sementes

1/2 cenoura

1 folha de couve

150 ml de água

Todos os sucos devem 
ser batidos no liquidifica-
dor e tomados logo a seguir, 
para um melhor aprovei-
tamento dos nutrientes. 
Além disso, pode-se adicio-
nar sementes como chia e 
linhaça a todas as receitas, 
pois elas são fontes de 
fibras, vitaminas e minerais 
que também melhoram a 
saúde intestinal.

SUCO LAXANTEINTESTINO PRESO
Vamos falar hoje de um assunto muito comum 

entre as mulheres, infelizmente… estou me referindo a 
prisão de ventre, intestino preso ou constipação intesti-
nal, como preferirem! Se você está sofrendo disso, então 
você anda fazendo algo de errado com a sua alimenta-
ção para ele estar tão preso! Mas… você sabe como fazer 
isso? Provavelmente você vai precisar mudar alguns 
hábitos alimentares, é isso mesmo, terá que passar por 
aquela que eu chamo de reeducação alimentar. E para 
ajudar, aqui vai uma lista de alimentos ricos em fibras 
que você poderá adicionar tranquilamente em seu car-
dápio diário, sem necessitar de grandes esforços!

ALIMENTOS COM FIBRAS PARA 
AJUDAR COM O INTESTINO PRESO

Massa-integral -  sabe aquele pãozinho que você 
consome pela manhã? Opte pelo integral, troque tam-
bém o macarrão do domingo, pelo macarrão integral.

Cereais – use o arroz integral que é mais saudável e 
maior quantidade de fibras em relação ao arroz polido. 
Invista nessa troca, seu intestino agradece. O milho é 
outro e vai muito bem em saladas ou, para acompanhar 
carnes, seja o grão refogado, seja a espiga cozida. A aveia 
é outro cereal; me diz quem resiste a uma banana amas-
sada com aveia? Você pode acrescentá-la também em 
vitaminas, bolos, pães e biscoitos.

Leguminosas - essa é a família do feijão, da ervilha, 
da lentilha, do grão de bico e da soja. Na alimentação 

nossa de cada dia, ela deve aparecer, ao menos em uma 
refeição (almoço ou jantar).

Frutas -  pode ser a que você preferir, mas o impor-
tante é comer de 3 a 4 porções, todo dia. Há uma infini-
dade de opções para escolher: banana, maçã, pêra, ma-
mão, tangerina, uva, manga, melancia, melão, etc. Você 
pode usá-las também para fazer suco. Adote as frutas no 
café da manhã e nos lanches da manhã e da tarde.

Legumes e Verduras: berinjela, cenoura, abóbora, 
abobrinha, beterraba, alface, rúcula, agrião, chicória, al-
meirão, repolho etc. Opção é que não falta! Faça cada dia 
um e consuma tanto no almoço quanto no jantar, sendo 
o ideal ter uma porção de legumes e uma porção de ver-
duras nessas duas refeições. Os que puderem ser ingeri-
dos crus é melhor, já que apresentam maior quantidade 
de fibras quando comparado à esses vegetais cozidos, 
refogados, assados ou fritos.

IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NA PRISÃO DE VENTRE:
Não podemos falar de fibra sem falar da água, sem 

a ingestão correta, o efeito que terá, será totalmente o 
oposto do esperado, ou seja, ficará com seu intestino 
na cadeia, com prisão perpétua. Portanto, invista no 
consumo de água, tome ao longo do dia, mesmo sem 
sentir sede. Sentirá o quanto seu corpo funcionará me-
lhor, inclusive seu intestino. O segredo para o bom fun-
cionamento do seu intestino é: alimentação saudável 
preferencialmente rica em fibra + consumo de água em 
quantidade adequada + prática de atividade física.

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTA

BOB DYLAN VENDE CATÁLOGO 
DE MÚSICAS POR R$ 1 BILHÃO

ATRIZ ROBERTA RODRIGUES 
E GÊMEAS DO NADO SINCRONIZADO 
SÃO COTADAS PARA O ‘BBB 21’

Bob Dylan é o mais novo grande nome da música a 
vender todo seu catálogo. O músico fechou um acordo de 300 
milhões de dólares — mais de R$ 1 bilhão – em troca de suas 
mais de 600 músicas. Isso significa que, agora, a Universal é 
quem detém todos os direitos autorais do trabalho de Dylan, 
incluindo sucessos como “Blowin’ in the Wind” e “The Times 
They Are A-Changing”. Bob Dylan, que tem 79 anos, venceu 
o prêmio Nobel de Literatura em 2016. Ele tem apenas dois 
livros publicados — “Crônicas”, livro com suas memórias, e 
“Tarântula”, um romance experimental de pouco sucesso. 

MISS BUMBUM SUZY CORTEZ QUASE 
MORRE POR CONTA DE SILICONE

Recentemente a influencer Suzy 
Cortez trocou as próteses de silicone 
dos seios depois que elas romperam. 
Mas, o que ninguém soube foi o drama 
da modelo e ex-Miss Bumbum com 
a cirurgia de emergência. “Não quis 
divulgar, na época, porque fiquei muito 
assustada. As próteses romperam 
e eu tive que operar de emergência 
porque era um tipo de material que 
liberava uma substância cancerígena 
na corrente sanguínea e eu poderia até 
ter morrido. Fiquei muito apavorada! 
Graças a Deus a cirurgia deu certo, os 
médicos agiram rápido e, hoje, estou 
totalmente restabelecida, fora de perigo 
e feliz com o resultado”, conta.

Falta pouco mais de um mês para a estreia 
do “BBB 21”, e o EXTRA entrou mais uma 
vez na mente do Boninho, como ele mesmo 
brincou nas redes sociais, para descobrir mais 
um nome que negocia sua participaçãao no 
programa. Não adiantou o capacete contra ondas 
magnéticas, Big Boss! Roberta Rodrigues é uma 
das cotadas para integrar a lista dos convidados 
vips. Cria e moradora do Vidigal, comunidade 
da Zona Sul do Rio, assim como Babu Santana, 
destaque da vigésima edição, a atriz é dona de 
uma personalidade forte.Se topar entrar no “Big 
Brother Brasil”, ela terá que deixar o elenco de 
“Nos tempos do imperador”, próxima novela das 
seis, e que teve as gravações interrompidas e o 
roteiro alterado por conta da pandemia.
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Uma das mais amadas escritoras 
brasileiras faria 100 anos nesta 
quinta-feira 10, caso ainda estives-

se viva. Clarice Lispector deixou uma obra 
ardente, enigmática e responsável por um 
movimento ficcional novo, que ainda des-
perta paixões. Nascida na Ucrânia em 10 
de dezembro de 1920, ela morreu em 9 de 
dezembro de 1977, no Rio de Janeiro, um 
dia antes de completar 57 anos. 

A estreia oficial de Clarice na literatura 
aconteceu quando, aos 23 anos, ela teve 
publicado “Perto do Coração Selvagem”, 
romance que inaugurou uma nova lin-
guagem nas letras brasileiras, na trilha de 
Virginia Woolf. Foi o ponto de partida de 
um estilo que se notabilizou pelo modo an-
ticonvencional de organizar uma narrativa, 
valendo-se de uma escrita intimista, em 
que “as personagens não são seres excep-
cionais, antes são pessoas comuns, vivendo 
em um mundo, por assim dizer, mágico; 
mas de uma magia diferente, clariciana, 
feita de enigmas e perplexidades – uma 
magia nascida da exacerbação da palavra”, 
no entender do poeta Ferreira Gullar.

Nascida em Tchechelnik, Ucrânia, Cla-
rice chegou ao Brasil com apenas 2 anos, 
acompanhada dos pais e duas irmãs, fu-
gindo da guerra civil que assolava seu país. 

A família passou por Maceió (AL) e Recife 
(PE) até se fixar no Rio. Entre 1943 e 1959, 
período em que esteve casada com o diplo-
mata Maury Gurgel Valente, a escritora o 
acompanhou em suas missões, vivendo em 
lugares tão distintos como Belém do Pará, 
Nápoles (Itália), Berna (Suíça), Torquay 
(Inglaterra) e Chevy Chase, localidade pró-
xima de Washington (EUA).

As viagens ao lado do marido nem sem-
pre foram proveitosas. Vivendo em uma Eu-
ropa já desgastada pela 2ª Guerra Mundial, 
cujo final se aproximava, Clarice e Maury 
foram obrigados a viver em hotéis e con-
sulados brasileiros durante muitos meses. 
A impossibilidade de montar sua própria 
residência e, principalmente, o fato de viver 
longe das irmãs, com quem manteve uma 
relação de amor e ternura, fizeram com 
que Clarice sofresse, prejudicando o pró-
prio trabalho da escritora. Mesmo assim, 
ela estabeleceu novos parâmetros para a 
literatura brasileira. Especialmente na rela-
ção tempo e espaço. Ainda que colaborasse 
para jornais e revistas, meios de comuni-
cação que se pautam exclusivamente pela 
realidade, a escritora utilizou as páginas de 
imprensa também para suas reflexões.

“Sua produção é, a certa altura, cha-
mada por ela mesma de ‘pulsações’, e está 

pautada pelo questionamento de valores, 
desconstrução de regras e certezas, movida 
pelo desejo dramático de narrar aquilo que, 
no fundo, constata ser inenarrável”, já ob-
servou Nádia Battella Gotlib, professora da 
USP e reconhecida como uma das maiores 
especialistas na obra de Clarice.

Como diversos outros escritores, tam-
bém Clarice era obrigada a se desdobrar em 
outra profissão, notadamente a de jornalista. 
No início, foram colaborações ocasionais, 
mas sua fama se estabeleceu no fim dos anos 
1960, quando foi convidada a fazer entre-
vistas para a revista Manchete. E, como se 
tratava de Clarice, as perguntas, por vezes, 
eram mais reveladoras que as respostas. Ela 
surpreendia ao fazer questões mais abstratas, 
estranhas até: “Qual é a coisa mais importan-
te do mundo?”.

Passados 43 anos de sua morte, Clari-
ce continua um enigma – um estimulante 
enigma. Sua obra ainda inspira criadores a 
transformar palavras em imagens, ações, 
sensações, como comprovam os diversos 
eventos programados para celebrar seu 
centenário. E é por meio de suas frases que 
se consegue elaborar um esboço de quem 
foi essa mulher.

Conheça ao lado algumas das mais im-
portantes frases dela:

CENTENÁRIO 
DE CLARICE 
LISPECTOR
HOMENAGEM | Escritora nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 e morreu 
em 9 de dezembro de 1977. 100 anos após o nascimento, ela segue viva 
na memória e na leitura dos brasileiros

DICAS DE LEITURA DOS LIVROS DE CLARICE:
A Descoberta do Mundo (1984) 
Recolha póstuma de crônicas, serve 

para temperar o primeiro impacto com 
o texto de Clarice e tomar contato com 
a escritora em sua voz mais pessoal, de 
bastidor, a partir de como ela encara e 
leva para a literatura episódios da vida 
cotidiana e do real.

Laços de Família (1960) 
Seu livro de contos mais popular, 

coletânea perfeita tanto para quem quer 
começar quanto para quem busca o me-
lhor e o mais palatável de Clarice num li-
vro só. Aí estão também alguns dos seus 
motivos mais caros (por exemplo, o ovo 
e a galinha) e seu modo característico 
de narrar: pensando a mescla impura 
de sensações humanas em pequenas 
ocorrências de enredo que deflagram 
grandes implosões nos personagens.

A Via Crúcis do Corpo (1974)
Entre as coletâneas de contos de 

Clarice, a mais controversa, escrita sob 
encomenda. Para rever, hoje, neste livro, as 
transgressões do feminino. Ou seguir sem 
erro por outros contos, de Felicidade Clan-
destina (1971) e A Legião Estrangeira (1964).

Uma Aprendizagem ou O Livro dos 
Prazeres (1969) 

Romance que “começa sem come-
ço”, bem claricianamente: com uma 
vírgula. História de dois personagens em 
mútua aprendizagem de amor: livro de 
mínima trama e grandes acontecimen-
tos internos (do corpo, do ser, do pensa-
mento). Também uma história sobre os 
prazeres da linguagem.

A Paixão Segundo G.H. (1964) 
Romance dos mais complexos da 

obra da escritora, tem um ponto de 
vantagem para o leitor comum: “É coi-
sa para ser subliminarmente compre-
endida” (C.L.). Como de fato aconteceu, 
e a escritora contou em entrevistas, o 
enigma de recepção deste vertiginoso 
monólogo (de alta poeticidade, como 
Água-viva) é que um adolescente de 
repente pode alcançar tudo dele, e um 
professor de literatura, nada. Livro de 
iluminações, pode ser lido/descober-
to em fragmentos (vide adaptação de 
Fauzi Arap, para o teatro, em 2002, na 
interpretação de Mariana Lima).

A Maçã no Escuro (1961) 
Um romance considerado denso, 

difícil, filosófico. Para leitores desa-
pressados e dostoievskianos. Também 
explora as inquietações do próprio 
dizer, da própria linguagem. Vale a pe-

na chegar a este livro tendo já passado 
pelo metadiscurso de outros, como 
Água-viva, Um Sopro de Vida ou Uma 
aprendizagem.

A Cidade Sitiada (1949) 
Romance menos conhecido, de re-

cepção também controversa, indecifrá-
vel para muitos. Para Clarice, um de seus 
melhores trabalhos, que escreveu quan-
do morava na Suíça (Berna) e estava 
grávida. Está entre os livros da primeira 
década (terceiro romance) e, mesmo en-
tre eles, é o menos “clariciano” (intuitivo), 
intencionalmente aparatado de referên-
cias, nomes, símbolos e cenários.

A Hora da Estrela (1977) 
Mesmo quem conhece pouco de 

Clarice alguma vez ouviu falar de Ma-
cabéa, personagem popularizada no 

imaginário literário brasileiro desde 
1985, com o filme homônimo de Suza-
na Amaral. É interessante (recomenda-
-se) uma leitura de extremidades, num 
retrospecto da “estrela de Clarice”: de 
Macabéa, uma das últimas persona-
gens criadas pela escritora, a Virgínia 
e Joana, personagens dos primeiros li-
vros, O Lustre (1946) e Perto do Coração 
Selvagem (1943).

Um Sopro de Vida – Pulsações (1978) 
Último romance de Clarice (com 

publicação póstuma), pode servir de 
mergulho não só nas inquietações hu-
manas dos personagens: também uma 
imersão nas questões metadiscursivas, 
nas inquietações próprias da criação e 
do processo de escritura, questões de 
origem e identidade, outra marca de 
Clarice.

“Escrevo como se somam três algarismos.
A matemática da existência” 

“Vivo ‘de ouvido’, vivo de ter ouvido falar” 

“Ser intelectual é usar sobretudo a inteligência, o que 
eu não faço: uso é a intuição, o instinto.” 

“Se uma pessoa fizesse só o que entende, jamais 
avançaria um passo.” 

“Escrevo-te em desordem, bem sei. Mas é como vivo. 
Eu só trabalho com achados e perdidos.” 

“Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem 
nome.” 

“Mas o que é verdadeiramente imoral é ter desistido 
de si mesma.” 

“Eu antes tinha querido ser os outros para conhecer o 
que não era eu. Entendi então que eu já tinha sido os 
outros e isso era fácil. Minha experiência maior seria 

ser o outro dos outros: e o outro dos outros era eu.” 

“Fique de vez em quando sozinho, senão você será 
submergido. Até o amor excessivo dos outros pode 

submergir uma pessoa.” 

“Escrevo como se fosse salvar a vida de alguém. 
Provavelmente a minha própria vida. Viver é uma 

espécie de loucura que a morte faz. Vivam os mortos 
porque neles vivemos.”



daniela.freirecosta@yahoo.com.br
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GARANTIA 
Pouco antes de entrar na 

reunião com o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, e governadores 
do Brasil, nesta terça-feira, para 
cobrar do governo federal um plano 
de vacinação contra covid para a 
população brasileira, a governadora 
Fátima Bezerra garantiu: “Nem que eu 
tenha que sair contando moedas, nós 
não vamos economizar esforços para 
garantir a vacinação. O Rio Grande do 
Norte precisa ser imunizado”. 

RN QUER CORONAVAC 
Fátima, que considera urgente um 

plano nacional de vacinação e compra 
de vacinas e insumos para o processo, 
revelou que considera a possibilidade 
de comprar a Coronavac, que já foi 
adquirida pelo Governo de São Paulo. 
“Já mantive contato com o governador 
João Dória e estamos em tratativas 
com Dimas Covas, diretor do Instituto 
Butantan para aquisição da coronavac. 

BENDITA... 
Apenas quatro governadores 

participaram presencialmente da 
reunião com Pazuello e Fátima Bezerra 
foi um deles, junto com Wellington 
Dias (PT-PI), Paulo Câmara (PSB-PE) 
e Gladson Cameli (PP-AC). Os demais 
estiveram em videoconferência.  

É O MÍNIMO 
A principal exigência da 

governadora do Rio Grande do 
Norte é que o governo estabeleça 
um cronograma para a vacinação, 
que ele assuma o seu papel, ou 
seja, a “coordenação plena do 
programa nacional de imunização” 
e que ele não restrinja qualquer 
vacina que seja, independente de 
nacionalidade. 

URGÊNCIAS 
A governadora do RN considerou 

“imprescindível” a reunião de ontem 
com Pazuello e destacou que agora 
é preciso “datas e um calendário 
definido com as etapas e fases 
prioritárias” e isso “requer urgência”. 
“É necessário também incluir 
entre as prioridades os professores 
e profissionais da educação”, 
acrescentou Fátima. 

BRIGA E ARROGÂNCIA 
Dos pontos que mais repercutiram 

após audiência com o ministro da 
Saúde, destaque para o bate-boca com 
João Doria e para a reclamação dos 
governadores sobre a “arrogância” do 
gestor de SP na reunião sobre vacina 
contra Covid. 

DORIA PRESIDENTE 
O governador do Piauí, Wellington 

Dias, que é presidente do Consórcio 
Nordeste, pontuou sobre o perigo no 
anúncio de Doria de disponibilizar a 
vacina para pessoas de outros estados. 
““Se um estado começar isoladamente 
a fazer vacinação, o Brasil inteiro vai 
correr para lá. Vai ter uma situação 
gravíssima”, alertou. 

RÁPIDAS
>> “Não pode abrir espaço 

para nenhum estado querer se 
arvorar na frente de outro”. Do 
governador Ronaldo Caiado, 
governador de Goiás, em 
reunião com o ministro Pazuello 
nesta terça, sobre o anúncio 
de Doria de calendário de 
vacinação em SP e abrindo para 
demais estados, fazendo o que 
o Governo Federal deveria estar 

diz reportagem. 
>>A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) 
emitiu um alerta na segunda-feira 
7 sobre uma investigação em 
curso do possível primeiro caso 
positivo no país de Candida auris, 
fungo resistente a medicamentos 
responsável por infecções 
hospitalares que se tornou um dos 
mais temidos do mundo. 

fazendo. 
>>Deu na Folha de S.Paulo 

que as vacinas desenvolvidas 
contra Covid podem evitar a 
doença, mas não o contágio e 
que o efeito em idosos é pouco 
conhecido. “Incógnitas sobre 
imunizante e logística são 
primeiros desafios a superar”, 

TODAS 
No fim do dia, o perfil oficial 

do Ministério da Saúde no 
Instagram postou: “Vai ter vacina 
contra Covid-19, sim!”. E detalhou 
que o Ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, reiterou durante a 
reunião com governadores que “o 
Brasil irá adquirir todas as vacinas 
com eficácia comprovada contra 
a doença e registro na Anvisa, 
conforme for necessário”. 

2ª ONDA – OU REPIQUE 
O deputado estadual e 

médico Dr. Bernardo fez um relato 
temeroso sobre o cenário da 
Covid-19 no Médio Oeste Potiguar 
nesta segunda onda. De acordo 
com o parlamentar, a situação na 
região é crítica. 

VEIO FORTE 
“A minha fala hoje é para 

externar, como médico que sou, a 
minha preocupação com o novo 
coronavírus, que tem assolado 
de forma muito intensa, nessa 
segunda ‘onda’, a região do Médio 
Oeste”, disse ele.  

ELEITO 
A imprensa que cobre a 

Assembleia Legislativa elegeu 
ontem o deputado estadual Kleber 
Rodrigues como o Parlamentar 
do Ano 2020. O deputado recebeu 
26 votos dos jornalistas que 
acompanham as atividades 
no Poder Legislativo. Dos 39 
profissionais da comunicação 
aptos a votar, 35 compareceram. 

EM CIMA 
Presidente eleito dos EUA, 

Joe Biden, advertiu nesta 
terça-feira 8 que se o Congresso 
não chegar rapidamente a um 
acordo financeiro para combater 
a pandemia, a campanha 
de vacinação contra o novo 
coronavírus pode desacelerar ou 
até parar. E ele não quer saber de 
atraso, ao contrário do governo 
brasileiro... 

Prefeito eleito de Mossoró, o deputado estadual 
Allyson Bezerra teve encontro nesta terça com 
o ministro conterrâneo Fábio Faria, no gabinete 
do Ministério das Comunicações. Quem também 
participou do encontro foi o vice-prefeito eleito da 
capital do Oeste, Fernandinho, e o pai do ministro, 
o ex-governador do RN Robinson Faria. Na pauta 
“a soma de esforços para o desenvolvimento de 
Mossoró!”, disse Robinson

Deputado estadual Hermano Morais recebeu nesta terça 
a visita de sua companheira da chapa que disputou a 
Prefeitura do Natal, Tatiana Pires

Em clima de natal: Turma boa da Old Skull Barbearia Flávia 
Souza, Josué Mendonça e José Carlos Júnior. Uma das 
melhores barbearias de Natal, na Rua Apodi



“Fazenda” entra na reta final com números bem expressivos
Na reta final, “A Fazenda” 

deve fechar esta temporada com 
a terceira maior audiência de sua 
história, algo em torno de 13,5 
de média, perdendo apenas para 
a primeira e terceira edições, 
exibidas em 2009 e 2010, que 
tiveram índices superiores a 14 
pontos.

Só que a época era outra. Nem 
é possível fazer qualquer tipo de 
comparação.

Mas vale destacar a 
repercussão que o programa 
vem alcançando, inclusive pelos 
números registrados nas noites de 
eliminação.

Às vésperas de mais uma, por 
aí também já existe uma disputa 
particular, com direito a top five ou 
placar de momento:

- A “roça” com maior número 
de votos, a 12ª, reuniu Biel, Jojo e 
Jakelyne, com 896 milhões de votos;

- a segunda, 6ª, 799 milhões, foi 
aquela que reuniu Mirella, Mateus 
e Luiza Ambiel;

- terceira, 11ª, Lidi, Mariano e 
Raissam, foram 716 milhões;

- a quarta, 5ª, Tays, Biel e Carol, 
676 milhões;

- e a quinta, 10ª roça, Mateus, 
Stéfani e Mirella, com 594 milhões.

A desta quinta-feira, segundo 
especialistas, tem chances de 
brigar pela liderança.
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Quartou, Áries, e hoje vai rolar um ferno no céu capaz 
de modificar a energia atual, criando um clima instável, 
de apreensão e ansiedade. Tudo isso porque a Lua - 
que começou um rolê em seu signo ontem - faz uma 
aglomeração gostosinha com Marte.

Hoje, Lua e Marte promovem uma pequena  glomeração 
em Áries. Essa configuração planetária irá lhe fornecer 
muita energia que, se bem direcionada, será útil 
para fazer progressos, especialmente no ambiente 
profissional.

Touro, você conhece a fama de pistola de Áries, né, meu 
cristalzinho? Tô falando isso porque tenho uma bomba 
pra te conhar: hoje dois astros estão de rolê no signo 
mais sem paciência do Zodíaco: a Lua e Marte, nosso 
reizinho pistola!

Quartou com direito à reviravolta astral, meus consagrados! 
Hoje a configuração astrológica muda completamente o 
clima e a Lua, que segue o baile em Áries, signo de Fogo, 
promete gerar uma energia mais agitada, estimulando 
também o Sol, que está de rolê em Sagitário.

Hoje a Lua segue o baile no signo de Áries, onde está 
desde o meio do dia de ontem, e enche seu signo de 
energia. Com isso, você terá muita vontade de se dedicar 
a algum novo projeto e realizar um sonho que já estava 
em gestação. Errado não tá, né?

Hoje a Lua segue o baile no signo de Áries, onde tem um 
date marcado com Marte, nosso reizinho pistola. Essa 
configuração pode ser perigosa se não for devidamente 
controlada, pois bota fogo no parquinho e estimula 
ações arriscadas que podem causar conflitos e brigas.

Câncer, meu cristalzinho, hoje os aspectos astrológicos 
sugerem a necessidade de você se debruçar 
principalmente sobre assuntos da área amorosa e 
sentimental. Se você usar positivamente a energia 
disponível poderá curar uma ferida.

Caprica, ontem a mood do dia foi meio esquisitona, 
mas não se preocupe, hoje o clima será completamente 
diferente. O astral promete ficar mais agitado e os 
projetos idealizados no dia de ontem começarão a ser 
delineados com mais clareza. 

Leão, a fada sensata Lua está de rolê por Áries, onde tem 
um date marcado com Marte nos próximos dias. Além 
disso, existem algumas tensões planetárias que irão 
perdurar nos próximos dias, portanto, é bom você já 
começar a se preparar para enfrentar qualquer desafio.

Quartou com aglomeração em Áries, meus consagrados! 
Hoje dois astros se encontram no primeiro signo do 
Zodíaco - e Lua e Marte. Esse aspecto planetário costuma 
gerar muuuuuita energia que, se bem direcionada, será 
útil para ajudar a fazer progressos.

Hoje você vai se sentir bem diferente de ontem, pois a 
mudança da Lua para o signo de Áries injeta ânimo no 
astral e turbina sua vontade de levar adiante os seus 
projetos pessoais. Com tanta determinação, talvez você 
consiga colocar um ponto final em um assunto.

Peixes, a Lua acordou com a corda toda nesta quarta e 
segue serelepe causando pelo Zodíaco. Primeiro, nossa 
fada sensata avança em Áries, onde entrou no meio do 
dia de ontem. Depois, rola um date com Marte, nosso 
reizinho pistola. 

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1

Bate-Rebate
n Chegou a ser combinado que 

Benjamin Back continuaria 
apresentando seus programas no Fox 

Sports até amanhã, quinta-feira...
n ... Mas diante de tudo o que 

aconteceu, achou que não havia 
clima e, desde ontem, não fez mais 

nada.
n O programa do Amaury Jr., 

sexta-feira, na Rede TV!, vai mostrar 
os bastidores do casamento do João 
Kléber com Mara Ferraz, sábado 

passado, em Piracicaba.
n Entre os dias 15 e 25, o “The 

Noite”, no SBT, terá programas com 
a temática de Natal.

n “Salve-se Quem Puder”, ainda em 
gravações na Globo, irá exibir 53 
capítulos inéditos na sua volta...

n ... O autor Daniel Ortiz já entregou 
todos eles, inclusive com variações 

nos desfechos de alguns personagens.
n Duro acreditar na partida do 

Eduardo Galvão, um cara sempre do 
bem e sorriso estampado.

n Jefferson Souza, editor e roteirista 
do “Tonight”, pediu demissão na 

CNN Brasil.

PAZ E AMOR
José Luiz Datena gravou ontem o “A 

Retrospectiva do Bem”, que a Band vai 
exibir no próximo dia 27.

Lance intencional. Datena, que 
nem sempre é portador de notícias 
muito agradáveis, vai passar o ano a 
limpo da forma mais positiva possível. 
Direção do Rodrigo Salomão.

A PROPÓSITO
Zeca Camargo é quem estará à 

frente da programação de verão da 
Band e já com uma sequência de 
gravações definida para o Rio Grande 
do Norte. Projeto apoiado em verbas 
governamentais.

CASOS DE EXCEÇÃO
Os contratos de Abel Neto e Mauro 

Naves no Fox Sports só vencem em 
março.

Até lá ninguém mexe com eles. Há 
até o desejo que continuem, desde que 
aceitem reduzir salários no momento 
da renovação.

GUERRA
Na próxima sexta-feira o “Globo 

Repórter”, penúltimo do ano, trará uma 

MARÍLIA CABRAL

reportagem especial sobre pessoas que 
venceram a forma mais agressiva da 
Covid-19.

Trabalho da Flávia Jannuzzi.

BARBAS DE MOLHO
Apesar da disparada de casos 

de Covid-19, a Globo, data hoje, não 
sinaliza qualquer mudança em relação 
ao planejamento traçado para suas 
séries, tanto em relação àquelas que 
tiveram as gravações interrompidas 
quanto as que ainda irão iniciar os seus 
trabalhos.

Janeiro, por enquanto, continua 
valendo para os dois casos.

REUNIÃO DE PAUTA
Já está no ar a primeira reportagem 

do projeto “Lance a Ideia”, fruto de uma 
parceria entre o jornalismo da Band e o 
Facebook.

A proposta traz o público 
para dentro da reunião de pauta. 
Os convidados lançam a ideia e 
elas são executadas. Na estreia, 
trabalho do repórter Juliano Dip, 
as dificuldades encontradas por 
pessoas de baixa renda que não têm 
acesso à saúde.

POR EXEMPLO
Todo o pessoal de “Cine Holliú-
dy” está pronto para disparar os 
trabalhos da segunda temporada 
da série.
E isso nos primeiros dias de 
janeiro, como foi planejado. 
Bianca Bin, agora em esquema de 
contrato por obra, está confirmada 
no elenco. 
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O Comitê Olímpico Internacio-
nal (COI) confirmou na segun-
da-feira a inclusão de quatro 

novas modalidades no programa dos 
Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. 
Oficializou a permanência do surfe, 
do skate e da escalada, que já estarão 
na Olimpíada de Tóquio, adiada para 
2021, e anunciou o breakdance na lis-
ta de novidades. 

Mas mudanças feitas em algumas 
modalidades, com a inclusão de pro-
vas mistas e substituição de eventos 
masculinos por femininos, garante 
que pela primeira vez na história ha-
verá paridade no número de atletas 
homens e mulheres.

Nas provas de vela, três serão mis-
tas em Paris-2024: o kitesurf - que fará 
a sua estreia em Olimpíadas -, o 470 
e o offshore. Na canoagem, o slalom 
extremo misto entra no lugar de dois 
eventos masculinos. Nas provas de 
tiro, sai o trap e entra o skeet olímpico 
em equipes mistas.

“Estamos muito satisfeitos e fe-
lizes com esta decisão. O kitesurf é 
uma disciplina muito atual, moderna 
e espetacular. Vai atrair um público 
jovem para o nosso esporte”, afirmou 
Nicolas Hénard, presidente da Fede-
ração Francesa de Vela (FFV, na sigla 
em francês).

A marcha atlética masculina de 
50km não fará parte dos Jogos Olím-
picos em Paris. No seu lugar haverá 
uma outra modalidade mista, ainda 
não decidida. No boxe, uma categoria 
masculina será substituída por uma 
feminina.

As mudanças eram um objetivo 
do Comitê Organizador de Paris-2024 
e do COI. Em Tóquio, nos próximos 
Jogos Olímpicos, em 2021, a razão 
deve ser de 51,2% de homens contra 
48,8% de mulheres. A paridade fará a 
sua estreia na mesma cidade em que 
as mulheres competiram pela pri-
meira vez em 1900 - foram 22 pionei-
ras em um universo de 975 homens.

COI garante paridade entre homens 
e mulheres nas Olimpíadas de Paris
IGUALDADE | Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou na segunda-feira a inclusão de quatro novas modalidades no programa dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Oficializou a 
permanência do surfe, do skate e da escalada, que já estarão na Olimpíada de Tóquio, adiada para 2021, e anunciou o breakdance na lista de novidades para as competições olimpícas

Mudanças eram um objetivo do Comitê Organizador de Paris-2024 e do COI. Em Tóquio, nos próximos Jogos Olímpicos, a razão deve ser de 51,2%

O zagueiro Thiago Silva, ho-
je com 36 anos, já está de 
olho em seu futuro quan-
do se aposentar no futebol 
profissional. E ele pode ser 

como técnico. Em 2020, o atual jogador 
do Chelsea e da seleção brasileira se 
matriculou no curso Licença B da CBF 
Academy, que é o segundo estágio na 
formação de treinadores, voltada para 
trabalhos com categorias de base.

“Eu tenho o conhecimento da prá-
tica, por estar ali dentro, e um pouco 
do teórico, até porque gosto de ver e 
analisar futebol nas horas vagas, mas 
eu tenho a consciência de que estou 
longe de saber tudo. Com as aulas, as 
palestras, você vai acumulando conhe-
cimento para usar lá na frente. Minha 
ideia é completar todas as Licenças, 
até porque se for para eu continuar no 
futebol é ali que eu me vejo, como um 
auxiliar ou como técnico principal”, 
explicou o zagueiro.

A instituição educacional da CBF 
ainda conta com as Licenças C, A e 
PRO, bem como diversos outros cursos 
voltados para as áreas de gestão espor-
tiva no futebol, análise de desempenho, 
preparação física, entre outros. Thiago 
Silva conta que optou por começar 
neste degrau para ter uma formação 
completa quando chegar o momento 
de pendurar as chuteiras.

Por conta da pandemia do novo 
coronavírus, o zagueiro só frequentou 
até agora as salas de aula virtuais. Os 
cursos da CBF Academy estão sendo 
ministrados de forma online neste pe-
ríodo. A etapa presencial será realizada 
em um segundo momento.

Thiago Silva sabe que precisará 
conciliar a agenda quando chegar a ho-
ra das aulas presenciais. Por enquanto, 
aproveita quando tem um tempo livre 
para assistir aos vídeos dos professores 
e adiantar os trabalhos. “Esse formato 
tem funcionado perfeitamente para 
mim, até porque eu ainda estou na ati-

va, então ficaria difícil se fosse de outra 
maneira. Assim eu consigo aproveitar 
meus momentos de folga para assistir 
uma aula ou adiantar um trabalho. 
Quando chegar o momento da aula 
presencial, vou ter que abdicar de al-
guns dias das minhas férias, que é o 
período disponível para isso, mas será 
por uma boa causa”, analisou. 

O zagueiro traz no currículo a 
disputa de três Copas do Mundo pela 
seleção brasileira (2010, 2014 e 2018), 
além da conquista a Copa das Confe-
derações (2013) e de uma Copa Amé-
rica (2019).

Curso é segundo estágio na formação de treinadores, voltada para trabalhos com categorias de base

Zagueiro Thiago Silva faz curso 
de treinador na academia da CBF 

LICENÇA B 

CBF O astro LeBron James acertou 
na semana passada a sua 
renovação de contrato com 

o Los Angeles Lakers por mais dois 
anos. Com o acerto de US$ 85 mi-
lhões (R$ 445 milhões na cotação 
atual), o quatro vezes campeão da 
NBA permanecerá na equipe da Cali-
fórnia pelo menos até o final da tem-
porada 2022/2023. Isso faz com que 
suas chances de jogar na liga com seu 
filho Bronny James aumentem.

Em uma videoconferência com 
jornalistas na noite de segunda-feira, 
LeBron James revelou que a melhor 
parte do novo contrato não é o di-
nheiro ou o fato de ter a garantia de 
que vai estar na NBA por pelo menos 
20 temporadas. O que o motiva ainda 
mais é a possibilidade de ser agente 

livre no ano em que seu filho pode ter 
a chance de se inscrever no Draft.

“A melhor coisa disso é que o ano 
em que serei um agente livre (2023) 
será no mesmo ano em que meu filho 
mais velho vai se formar no ensino 
médio. Por isso terei algumas opções 
para ver, para mim pessoalmente, o 
que quero fazer adiante, estar perto 
da minha família, estar mais perto do 
meu filho ou continuar a jogar este 
jogo que amo com muita saúde e óti-
mo humor”, afirmou LeBron.

Há algumas condições para que 
Bronny James, hoje com 16 anos, 
consiga entrar na NBA em 2023. Mas 
seu pai nunca escondeu que um de 
seus sonhos no basquete é poder atu-
ar com o filho, contra ou no mesmo 
time, na maior liga do mundo.

Quatro vezes campeão da NBA permanecerá nos Lakers até o final da temporada 2022/2023

LeBron James vê chances de 
jogar com seu filho na NBA

LAKERS

REPRODUÇÃO


